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P¼ÚCNE KOMPLIKÁCIE PO OPERÁCII SRDCA

�IMKOVÁ I., KOZLOVSKÝ M., RIEÈANSKÝ I., 1FISCHER V., 1KANÁLIKOVÁ K., BILÈÍKOVÁ E.

PULMONARY COMPLICATIONS AFTER OPEN-HEART SURGERY

V predlo�enej práci autori podrobne analyzujú p¾úcne kom-
plikácie po operácii srdca a ich rizikové faktory. Dokázala sa
vnímavos� chorých s chronickými chorobami priedu�iek
a p¾úc na komplikovaný pooperaèný priebeh, hlavne na re-
spiraèné infekty. Potvrdila sa jednoznaèná súvislos� artefi-
ciálneho otvárania pohrudnicovej dutiny, lokálnej hypoter-
mie s poruchou funkcie bránice a s hydrotoraxom. Zistilo
sa, �e porucha funkcie bránice je ove¾a frekventnej�ia pri
mammarokoronárnych bypassoch v dôsledku arteficiálnej
pleurotómie. Jej výskyt mo�no podstatne ovplyvni� chráne-
ním bránicového nervu pred chladovým po�kodením. Otvo-
renie pohrudnicovej dutiny a porucha funkcie bránice pod-
porujú vo zvý�enej miere vznik ïal�ích p¾úcnych kompliká-
cií. Výskyt záva�ných p¾úcnych komplikácií sa spája s vý-
znamnou poruchou p¾úcnych funkcií. Analyzujú sa mo�nosti
identifikácie rizikových pacientov, a tým mo�nosti profylaxie
a prevencie p¾úcnych komplikácií. (Tab. 7, obr. 2, lit. 71.)
K¾úèové slová: operácia srdca, poooperaèné p¾úcne kompli-
kácie, identifikácia rizikových pacientov.
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The authors present a detailed analysis of pulmonary com-
plications after open-heart surgery and of their risk fac-
tors.
The results of the presented study indicate that COPD pa-
tients with functional impairments are more sensitive to
complicated postoperative outcome and to respiratory in-
fetions, in general. There is a clear relationship between
artificial violation of the pleural cavity, diaphragmatic
dysfunction and pleural effusion. Diaphragmatic dysfun-
ction appears more frequently in mammarocoronary by-
pass patients in consequence of pleurotomy. The incidence
of dysfunction could be reduced by the use of phrenic ner-
ve insulation. Patients with pulmonary complications suf-
fer from serious pulmonary function deficit. The possibili-
ties of identification of the patients at risk, as well as the
prevention and profylaxis are analysed. (Tab. 7, Fig. 2, Ref.
71.)
Key words: open-heart surgery, postoperative pulmonary
complications, identification of the patients at risk.
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Úzka �truktúrna a funkèná spätos� p¾úcnej respirácie a srdco-
vocievneho systému vy�aduje globálny poh¾ad na srdce a p¾úca
ako na kardiopulmonálnu jednotku a v praxi si vynútila komplexné
hodnotenie funkcie srdca a p¾úc.

Osobitnú úlohu má vy�etrenie funkcie p¾úc vo vz�ahu k ope-
rácii srdca. Údaje o dramatickom poklese parametrov funkcie p¾úc
po operácii, èi o vysokej pooperaènej mortalite následkom p¾úc-
nych komplikácií spájajúce sa s menami ako Pasteur, Churchill,
èi Becher pochádzajú u� zo zaèiatku 20. storoèia. Táto problema-
tika v súvislosti s operáciami na otvorenom srdci bola v posled-

ných troch desa�roèiach rozpracovaná vo viacerých �túdiách, kto-
rých spoloèným menovate¾om je tvrdenie, �e aj napriek pokro-
kom v chirurgických technikách, v anestézii, ako aj vysokej úrovni
predoperaènej a pooperaènej starostlivosti je percento výskytu
p¾úcnych pooperaèných komplikácií pomerne vysoké. Popri zdra-
votnom probléme predstavuje komlikovaný pooperaèný priebeh
i záva�ný psychologický a ekonomický problém súvisiaci s lieè-
bou komplikácií a predå�enou dobou hospitalizácie.

Problémy identifikácie rizikových pacientov z h¾adiska p¾úc-
nych komplikácií, ich �peciálna predoperaèná príprava, pooperaè-
ná starostlivos�, rozpoznanie rizikových faktorov peroperaèného
obdobia a mo�nosti ich eliminácie èakajú dodnes na rie�enie.
Chýba jednotný názor na súvislos� medzi funkciou p¾úc a predis-
pozíciou na p¾úcne pooperaèné komplikácie, na úlohu funkèného
vy�etrenia p¾úc v predoperaènej príprave. Jednoznaène nie je vy-
rie�ená ani otázka dlhodobosti následkov pooperaèných p¾úcnych
komplikácií spojených s funkèným p¾úcnym deficitom.

V predlo�enej práci na základe spracovania údajov z literatú-
ry a vlastného klinického súboru podávame preh¾ad rizikových
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faktorov p¾úcnych pooperaèných komplikácií, posudzujeme ich
vplyv na pooperaènú p¾úcnu morbiditu a hodnotíme mo�nosti ich
prevencie a profylaxie. Úèinky chirurgie srdca na p¾úcne funkcie
a ich modifikácie v závislosti od výskytu p¾úcnych komplikácií
analyzujeme na inom mieste (�imková a spol., 1997 b).

Rizikové faktory pooperaèných p¾úcnych komplikácií

Mediálna sternotómia predstavuje v súèasnosti �tandardný
postup v chirurgii srdca. Tento �etrnej�í prístup nenarú�a tak vý-
znamne mechaniku dýchania a nepo�kodzuje nato¾ko pleuru
a p¾úcne tkanivo, tak�e aj poèet p¾úcnych komplikácií je ni��í ako
pri v minulosti pou�ívanej laterálnej torakotómii (Mohr a Jett,
1988). Osteotómia sterna v�ak zhor�uje stabilitu steny hrudníka
a zni�uje jeho poddajnos�, èím spôsobuje ventilaèné zmeny.

Infekcie v rane po sternotómii sa vyskytujú pribli�ne u 1�2 %
pacientov. Dehiscencia, prípadne tzv. instabilné sternum sa vyvi-
nie len asi u tretiny týchto chorých, keï je v�ak výrazne ohrozená
stabilita hrudného ko�a, a tým i mechanika dýchania (Matthay
a Wiener-Kronish, 1989).

Peroperaèné arteficiálne otvorenie pohrudnicovej dutiny spô-
sobuje po�kodenie pleury s následnou tvorbou výpotku a vy�a-
duje pooperaèné drénovanie. Zhor�enie p¾úcnych funkcií a ïal�ie
komplikácie sú takmer pravidlom (Matthay a Wiener-Kronish,
1989; �imková a spol., 1990). Niekedy sa pozorujú i výrazné kli-
nické prejavy: pleuritická boles�, dýchaviènos�, zvý�ená teplota
a súèasne sa zis�uje i perikardiálny výpotok. Ak sa doká�e prí-
tomnos� cirkulujúcich protilátok, a teda imunologický pôvod, tento
zápal pleuroperikardiálneho tkaniva sa nazýva postperikardioto-
mický syndróm. Vyskytuje sa v 1�30 %. K izolovanej pleurití-
de, hlavne suchej, dochádza podstatne èastej�ie (u 30�50 % ope-
rovaných), èasto i bez súvislosti s pleurotómiou. Vysvet¾uje sa
mechanickým drá�dením pleury (Alfieri a Kotler, 1990). Opuz-
drenie výpotku, èi jeho zorganizovanie a vytvorenie rozsiahlych
pleurálnych adhézií je zriedkavou neskorou pooperaènou kompli-
káciou spôsobujúcou znaèné funkèné obmedzenie (Kollef a spol.,
1988; Kollef, 1990).

V posledných rokoch sa pri rekon�trukcii koronárneho rieèis-
ka èoraz èastej�ie zo známych dôvodov (Fischer, 1996) pou�íva
�tep z arteria mammaria interna (internal mammary artery �
IMA). V súvislosti s odberom �tepu IMA súvisí okruh viacerých
problémov. Usudzuje sa, �e odber IMA zhor�uje krvné zásobenie
sterna, resp. jeho zadnej plochy, ktorú za normálnych okolností
zabezpeèujú periostálne artérie odvodené z vetiev IMA. Vetvy IMA
sa zúèastòujú i na krvnom zásobení interkostálnych svalov. Pri
pou�ití �tepu IMA sa uvedené vetvy preru�ia. To mô�e v poope-
raènom období spôsobi� zní�enie sily dychových svalov, èo sa pre-
javí poru�ením mechaniky dýchania (van Son a spol., 1992; Goy-
al a spol.,1994).

Pri mobilizácii IMA zo zadnej plochy sterna na stopke inter-
kostálneho svalu sa zvyèajne otvorí pleurálna dutina na príslu�nej
strane, preto�e takto sa stopka dá lep�ie nasmerova� k srdcu a sú-
èasne sa mô�e predís� kompresii cievneho premostenia p¾úcnou
expanziou. Otvorenie pleurálnej dutiny po disekcii IMA vedie pra-
videlne ku vzniku väè�ích pleurálnych výpotkov v porovnaní s ve-
nóznym �tepom z vena saphena (SV) (Lim a spol., 1988; Goyal
a spol., 1994; Rolla a spol., 1994; �imková a spol., 1996a). E�te
dramatickej�í priebeh s výraznou limitáciou respiraèných rezerv

sa pozoroval v prípadoch pou�itia �tepov IMA z ¾avej aj pravej
strany, keï sa otvárali obidve pleurálne dutiny (Ferdinande a spol.,
1988). Pleurotómia v�ak mô�e i dlhodobej�ie výrazne poru�i� rov-
nováhu medzi produkciou pleurálnej tekutiny a jej drená�ou. De-
je sa tak zrejme na podklade pleurálnej fibrózy alebo v dôsledku
�oholenia� vnútornej strany hrudníkovej steny, kým nedôjde k re-
pleuralizácii. Sklon k ve¾kým pleurálnym výpotkom je väè�í u star-
�ích pacientov s poru�enými kardiopulmonálnymi funkciami (Kol-
lef, 1990). Uvedení autori vzh¾adom na záva�nos� ovplyvnenia
p¾úcnych funkcií navrhujú, aby sa �tep IMA rezervoval pre cho-
rých s adekvátnymi p¾úcnymi rezervami.

Pri disekcii IMA sa preru�í aj jej prvá vetva � arteria peri-
cardiacophrenica, ktorá v svojom priebehu sprevádza bránicový
nerv a zabezpeèuje preva�nú èas� jeho krvného zásobenia (Owens
a spol., 1994). Ablácia cievy viedla v experimente k výrazným
funkèným zmenám bránicového nervu (O�Brien a spol., 1991).
Autori navrhujú ¾ahkú modifikáciu pri preparácii IMA v zmysle
predå�enia svalovej stopky tak, aby sa zachovala a. pericardia-
cophrenica. Sú v�ak námietky, �e tento postup by mohol vies� ku
�steal� syndrómu, a preto majú mnohí názor, �e je lep�ie oddeli�
v�etky vetvy IMA. Kuttler a spol. (1988) v angiografickej �tú-
dii �tepov IMA �steal� fenomén nedokázali. Domnievajú sa v�ak,
�e zásobenie z a. pericardiacophrenica by mohlo by� nahradené
poèetnými malými cievami odstupujúcimi v proximálnych 2�3
cm IMA, ktoré by bolo vhodné neoddeli�. Iní autori usudzujú, �e
zvý�ený výskyt poru�enia funkcie bránicového nervu pri disek-
cii IMA súvisí s pleurotómiou. Predpokladajú, �e otvorenie pleu-
ry vedie k priamej expozícii nervu ¾adovej ka�i (Curtis a spol.,
1989; Guinn a spol., 1990). Najpravdepodobnej�ia sa zdá úva-
ha, �e ide o komplexné pôsobenie faktorov, t.j. ischemizáciou
po�kodený bránicový nerv je senzitívnej�í pre po�kodenie hypo-
termiou.

Ïal�ím rizikovým faktorom pooperaèných p¾úcnych kompli-
kácií sú nepriaznivé ved¾aj�ie úèinky peroperaènej ochrany srdco-
vého svalu lokálnou hypotermiou pomocou ¾adovej ka�e, ktorá
obklopuje prednú a zadnú stenu srdca. V posledných rokoch sa
prebojúva tendencia eliminova� tento spôsob ochrany, ako aj sys-
témovú hypotermiu. Zdôvodòuje sa to tým, �e hypotermia nesie
so sebou mnohé ved¾aj�ie úèinky, ktoré èasto preva�ujú nad jej
prínosom (Lichtenstein a spol., 1991; Hoffman a spol., 1993;
Massie a spol., 1993; Maccherini a spol., 1995). Be�nou praxou
na na�om pracovisku je chladenie miestne aj systémové.

¼adová ka�a je ve¾mi ob¾úbeným postupom pre jednoduchos�
aplikácie a efektívnos� v udr�aní hypotermie. Táto metóda je v�ak
spojená s rizikom po�kodenia okolitých �truktúr hlavne bránico-
vého nervu hypotermiou, ako to bohato dokumentuje literatúra
(Scannall, 1963; Marco a spol., 1977; Wilcox a spol., 1988; Cur-
tis a spol., 1989; Wilcox a spol., 1990; Laub a spol., 1991; DeVi-
ta a spol., 1993; Hoffman a spol., 1993; Maccherini a spol, 1995).

Porucha normálnej funkcie bránice je pomerne èastou poope-
raènou komplikáciou. Mechanizmus jej vzniku je zrejme kom-
plexný a zakladá sa na po�kodení bránicových nervov, ktoré sú
vzh¾adom na lokalizáciu svojho priebehu ve¾mi vulnerabilné. Po-
rucha funkcie bránicových nervov vzniká zrejme kombináciou
nasledovných faktorov:

1. hypotermické po�kodenie, hlavne ¾avého bránicového ner-
vu, ktorý je od ¾adovej ka�e oddelený len tenkou vrstvou spojivo-
vého tkaniva,
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2. natiahnutie alebo stlaèenie nervu pri chirurgickej manipu-
lácii poèas mobilizácie srdca a pri odbere �tepu IMA,

3. ischemizácia nervu preru�ením cievneho zásobenia nervu
(vasa vasorum) pri odbere �tepu IMA,

4. arteficiálne pre�atie nervu (Wilcox a spol., 1990; O�Brien
a spol., 1991; Laub a spol., 1991; DeVita a spol., 1993; Helps
a spol., 1993).

Eleváciu bránice po operácii srdca ako prvý opísal Scannell
(1963) a dal ju do vz�ahu s �omrznutým� (�frostbitten�) bránico-
vým nervom. Histologicky ide o demyelinizáciu alebo axonálnu
degeneráciu. Stupeò po�kodenia nervu hypotermiou závisí od tep-
loty a då�ky expozície chladu. Porucha funkcie bránicového ner-
vu sa prejaví spomalením vedenia vzruchu nervom, resp. a� jeho
úplnou blokádou a poruchou normálnej funkcie bránice na prí-
slu�nej strane. Ako ve¾mi efektívne pri ochrane nervu sa ukázali
izolaèné podlo�ky z polypropylénu, ktoré sa vlo�ia medzi srdce
a ¾avú èas� perikardu a chránia n. phrenicus pred pôsobením chla-
du.

Jednostranná paralýza bránice mô�e prebieha� úplne asymp-
tomaticky, alebo je sprevádzaná ortopnoe, dýchaviènos�ou, into-
leranciou námahy, abdominálnym dýchaním, prípadne i respiraè-
nou insuficienciou. Vedie èasto k pooperaèným respiraèným kom-
plikáciám: atelektázy, pneumónia, pleurálne výpotky. Najèastej-
�ie sú atelektázy dolných p¾úcnych lalokov s následkami na
výmenu plynov v p¾úcach a s problémami pri extubácii (Wilcox
a spol., 1990; Laub a spol., 1991; Efthimiou a spol., 1992; Saka-
goshi a spol., 1992; �imková a spol., 1996 b).

Obojstranná paralýza èi paréza bránice vedie v�dy k výraz-
ným symptómom, zvý�enej respiraènej morbidite a vy�aduje v�dy
dlhodobú mechanickú ventiláciu (Chandler a spol., 1984; Wilcox
a spol., 1990; Sakagoshi a spol., 1992). Paréza bránice výrazne
zhor�uje p¾úcne funkcie a èastej�ie sa pozoruje u chorých s cuk-
rovkou (Efthimiou a spol., 1992; Gordon a spol., 1992; Yamazaki
a spol.,1994). Zotavenie po�kodeného bránicového nervu upra-
vením dysfunkènej bránice prebieha v 70�90 % do 1 roku,
u ostatných najneskôr do 2 rokov (Curtis a spol., 1989).

Pôsobením anestézie vznikajú zmeny v pohyboch bránice
a hrudníkového ko�a, a tým v mechanike dýchania. Mechanizmom
redukcie p¾úcnych objemov a uzatvárania periférnych dýchacích
ciest sa vytvárajú malé atelektatické lo�iská nazývané èasto ako
�kompresívne atelektázy� (Matthay a Wiener-Kronish, 1989). Ich
rozsah dobre koreluje so záva�nos�ou kardiopulmonálnej poruchy
a u obéznych s indexom pod¾a Brocca. Anestéziou utlmené ob-
ranné mechanizmy dýchacieho systému � ka�e¾ a funkcia muko-
ciliárneho aparátu podporujú retenciu sekrétu, a tým rozvoj ate-
lektáz a respiraèného infektu (Mohr a Jett, 1988).

Trvanie anestézie je významný faktor. Cohen a spol. (1988)
uvádzajú, �e anestézia trvajúca dlh�ie ako 210 minút je spojená
s vy��ím rizikom pooperaèných p¾úcnych komplikácií. U chorých
s chronickým respiraèným ochorením sa výskyt p¾úcnych kom-
plikácií stupòuje s då�kou trvania anestézie a� na 73 % pri 3�4
hodinách (Dureiul, 1991; Kroenke a spol., 1992). Záva�nos� p¾úc-
nych následkov po anestézii je vo ve¾kej miere determinovaná funk-
èným stavom dýchacieho systému pred operáciou (Antman, 1992).

Operácie srdca sa realizujú v mimotelovom obehu, poèas kto-
rého ako následok kontaktu krvi a cudzieho povrchu sa mô�e ak-
tivova� komplementový a kinínový systém a fibrinolytická a ko-

agulaèná kaskáda (�imkovic, 1996). Výsledkom tejto re�azovej
reakcie sú zápalové procesy, ktoré mô�u vies� k multiorgánovej
dysfunkcii (�postpump syndróm�), hlavne p¾úcnej (Schirmer
a spol., 1992; Macnaughton a spol., 1994; Ranucci a spol., 1995).

Okrem uvedených pre kardiochirurgický výkon �pecifických
faktorov, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre vznik poope-
raèných p¾úcnych komplikácií, existuje mnoho od operácie srdca
nezávislých èinite¾ov. Tieto vo v�eobecnosti predisponujú pacien-
ta vy��ej pooperaènej p¾úcnej morbidite. Medzi ne radíme v�etky
chronické bronchopulmonálne choroby, najmä s funkèným p¾úc-
nym deficitom, stavy spôsobujúce podstatnú redukciu p¾úcnych
funkcií (základná choroba srdca, obezita, vy��í vek, fajèenie, po-
operaèná imobilizácia) (�imková a spol., 1990; Durand a spol.,
1993).

Pri operácii srdca sa mô�u v najrozliènej�ích kombináciách
uplatni� len niektoré, èi viaceré alebo v�etky faktory negatívne
ovplyvòujúce p¾úcne funkcie. Pod¾a toho, v akom rozsahu pôso-
bia, nemusia alebo mô�u aj podstatne zmeni� pooperaèný priebeh
a vies� k pooperaèným p¾úcnym komplikáciám (Spivack a spol.,
1996). Mnohé z nich sme u� v kontexte s rizikovými faktormi
uviedli a pomerne podrobne analyzovali. Najèastej�ie sa vyskytu-
jú neinfekèné p¾úcne komplikácie (atelektázy, hydrotorax, suchá
pleuritída, arteficiálne otvorenie pleurálnej dutiny, porucha funk-
cie bránicového nervu a bránice, p¾úcny edém) a infekèné (bron-
chitída, pneumónia) a pomerne zriedkavo �peciálne vyplývajúce
z mimotelového obehu.

Cie¾om prospektívnej analýzy ná�ho klinického materiálu bo-
lo:

� zisti� výskyt jednotlivých p¾úcnych pooperaèných kompli-
kácií a urèi� záva�nos� ich vplyvu na p¾úcne funkcie,

� analyzova� rizikové faktory komplikácií,
� navrhnú� postup pri identifikácii rizikových pacientov a sta-

novi� mo�nosti úèinnej profylaxie a prevencie.

Materiál a metódy

Klinický materiál tvoria 236 pacienti, ktorých sme v Ústave
kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave v období 1990�1994
vy�etrili a indikovali na operáciu srdca a sledovali pred kardio-
chirurgickým výkonom a po òom. Súbor pozostáva z dvoch sku-
pín vytvorených pod¾a diagnóz (tab. 1). U 165 chorých s ische-
mickou chorobou srdca (ICHS) sa vykonala rekon�trukcia koro-
nárneho rieèiska cievnymi premosteniami pomocou artériového
�tepu (IMA) (58 pacientov) a/alebo pomocou venóznych �tepov
(SV) (107 pacientov). U 71 chorých s aortálnou chlopòovou chy-
bou s prevahou aortálnej stenózy (ACH) sa chlopòa nahradila
umelou protézou. Vo v�etkých prípadoch i�lo o prvú operáciu srd-
ca, bez potreby reoperácie vo vèasnom pooperaènom období. Do
súboru neboli zaradení pacienti, u ktorých sa popri nahradení
chlopne vykonala i revaskularizácia myokardu a u ktorých bol po-
operaèný priebeh komplikovaný inými záva�nými komplikáciami
ako p¾úcnymi.

Operaèné techniky boli �tandardné: mediálna sternotómia,
ochrana srdcového svalu kardioplégiou, lokálnou hypotermiou ¾a-
dovou ka�ou a systémová hypotermia, �tandardná metóda nahra-
denia aortálnej chlopne, odberu a na�ívania venóznych a artério-
vých �tepov.
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Pacientov sme vy�etrovali v troch èasových intervaloch: A.
tý�deò pred operáciou (6.�1. deò), B. do 3 tý�dòov po operácii
(7.�18. deò) a C. po absolvovaní kúpe¾nej lieèby po viac ako 5
mesiacoch (v priemere 6,8 mesiaca) po operácii. Sledovali sme
parametre a premenné uvedené v tabu¾ke 2.

Do súboru a hodnotenia sme mohli zaradi� iba pacientov, u kto-
rých bola k dispozícii dokumentácia a ktorí absolvovali v�etky
potrebné vy�etrenia. Tak�e napriek prospektívnosti �túdie sme z pô-
vodných 414 mohli spracova� 236 pacientov.

Hodnotenie výsledkov
P¾úcne komplikácie sme hodnotili klinicky a röntgenologic-

ky. Rtg snímka p¾úc sa robila pod¾a stavu pacienta, najmenej v�ak
dvakrát � po operácii a v èase prepustenia pacienta domov. V na-
�om súbore sa vyskytli tieto p¾úcne komplikácie: hydrotorax, ate-
lektázy, infekcie (zápal priedu�iek a p¾úc), suchá pleuritída.

Pod komplikácie sme zahrnuli i arteficiálne otvorenie pohrud-
nicovej dutiny a poruchu funkcie bránice, preto�e významne zhor-
�ujú funkciu p¾úc a podmieòujú zvý�enie výskytu p¾úcnych kom-
plikácií. Sledovanie klinického priebehu umo�nilo rozdeli� kom-
plikácie z h¾adiska ovplyvnenia p¾úcnych funkcií na záva�né: hyd-
rotorax, infekcia, arteficiálne otvorenie pohrudnicovej dutiny
a porucha funkcie bránice a nezáva�né: atelektázy a suchý zápal
pohrudnice.

Hydrotorax podchytený fyzikálnym vy�etrením a na rtg snímke
sa verifikoval skiaskopicky. Pri diagnóze infekèných komplikácií
sme vychádzali z klinického obrazu, rtg nálezu a pozitivity kulti-
vácie. Atelektázy sme zachytili na základe rtg nálezu na p¾úcach
a suchý zápal pohrudnice fyzikálnym a rtg vy�etrením. Údaj o ot-
vorení pohrudnicovej dutiny sme získali z operaèného nálezu.
Funkciu bránice sme hodnotili röntgenologicky a skiaskopicky.
Èas� pacientov (107, t.j. 45 %) absolvovala vy�etrenie funkcie brá-

Tab. 1. Charakteristika súboru.
Tab. 1. Characteristics of the patient groups.

 ICHS /CAD
ACH

SV IMA AVD

 N 165 107 58 71
 m/� 142/23 88/19 54/4 47/24
 m/f
 vek (roky) 56± 6 57± 6 54± 6 53± 8
 age (yr)
 vý�ka(cm) 171±10 171±11 171± 7 172± 9
 height
 hmotnos�(kg)  80±13 80±15 81±10 73±11
 weight
 BMI  27± 3 27± 4 28± 3 25± 4
 anestézia(min) 301±44* 286±35 330±46* 269±57
 anaesthesia
 ECC (min) 101±31 100±30 111±31 98±29
 ventilácia  25±29  22±10 31±46* 25±23
 ventilation (h)
 ICU (dni) 5,4± 2 5,3± 2 5,5± 1 5,2± 2
 ICU (days)
 COPD 19 14 5  7
 fajèenie 46 29 17 13
 smoking

 * p<0,05
ACH � aortálna chlopòová chyba, SV � �tep z vena saphena, IMA � �tep
z a.mammaria interna, m/� � mu�i/�eny, ECC � mimotelový obeh, ICU �
oddelenie intenzívnej starostlivosti, COPD � chronická ob�trukèná
choroba p¾úc
CAD � coronary artery disease, AVD � aortic valve disease, SV �
saphenous vein graft, IMA � internal mammary artery graft, m/f � male/
female, ECC � extracorporeal circulation, ICU � intensive care unit, COPD
� chronic obstructive pulmonary disease

Tab. 2. Sledované parametre.
 A <1 tý�deò B <3 tý�dne C >5 mesiacov

pred operáciou po operácii po operácii

  ECHO: EF ECHO: EF
 RTG hrudníka typ �tepov
 FVP: FVC,FEV

1
,
 
TLC, RV otvorenie PD funkcia protézy

 MEF
50

, pO
2

trvanie: RTG hrudníka
 anamnéza: anestézie FVP
 COPD, DM, fajèenie ECC
 EMG bránice umelej ventilácie

pobytu v ICU
RTG a skiaskopia
hrudníka
ECHO:
EF,funkcia protézy
EMG bránice
FVP

ECHO � echokardiografia, EF � ejekèná frakcia, FVP � funkèné
vy�etrenie p¾úc, COPD � chronická ob�trukèná choroba p¾úc, DM �
diabetes mellitus, PD � pohrudnicová dutina, ECC � mimotelový obeh
ICU � oddelenie intenzívnej starostlivosti

Tab. 2. Followed data.

 A <1 week B <3 weeks C >5 months
before surgery after surgery after surgery

 ECHO: EF type of graft ECHO: EF
 Chest x-ray violation of prosthesis

pleural cavity function
duration of: Chest x-ray

 PF:FVC,FEV
1
,TLC,RV, ECC,anaesthesia PF

 MEF
50

, pO
2

artef. ventilation
ICU stay

 History of: Chest x-ray &
 COPD, DM, fluoroscopy
 smoking ECHO: EF, prosthesis

function
EMG of diaphragma

 EMG of diaphragma PF

ECHO � echocardiography, EF � ejection fraction, PF � pulmonary
function, COPD � chronic obstructive pulmonary disease, DM � diabetes
mellitus, ECC � extracorporeal circulation, ICU � intensive care unit

U v�etkých chorých prebiehal od 1. pooperaèného dòa rehabi-
litaèný program pod¾a protokolu zahròujúci rehabilitáciu dýchania.

nicového nervu pomocou metodiky hodnotenia elektromyografic-
kého frekvenèného spektra (Eisner a spol., 1993) pred operáciou
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aj po nej v tých istých èasových intervaloch ako funkèné vy�etre-
nie p¾úc. Za poru�enie funkcie bránice sme pova�ovali stav, keï
pri prepustení pretrvávala na rtg snímke elevácia bránice, skiasko-
picky sa zachytil zní�ený, paradoxný pohyb alebo imobilita bráni-
ce a elektromyograficky sa dokázala únava príslu�nej bránice.

Sledované parametre pred operáciou a do 3 tý�dnov po operá-
cii srdca (vy�etrenie A a B) sme získali a vyhodnotili u v�etkých
236 pacientov. Na kontrolné vy�etrenie (C) po viac ako 5 mesia-
coch po operácii sa dostavilo 148 pacientov.

Získané údaje sme �tatisticky analyzovali pomocou progra-
mových balíkov EPI INFO Centers for Disease Control Atlanta
a STATGRAFICS na IBM kompatibilnom osobnom poèítaèi s pro-
cesorom 386SX/40MHz. Kvantitatívne kontinuálne premenné sme
analyzovali pri porovnávaní dvoch skupín pomocou párového, resp.
nepárového t-testu. Pre viaceré skupiny sme pou�ili dvojrozmer-
nú analýzu rozptylu (ANOVA). Ïalej sme pou�ili aj Fischerov
test. Normalitu distribúcie premenných sme testovali pomocou Kol-
mogorovovho�Smirnovovho testu. Významnos� korelácií kvali-
tatívnych (nominálnych) znakov sme analyzovali pomocou testu
x2, resp. pre zis�ovanie viacerých korelácií sme pou�ili Bartletovu
modifikáciu x2.

Výsledky

Skladba obidvoch diagnostických skupín (ICHS a ACH) je
celkom dobre vyvá�ená. Jedinými významnými rozdielmi v pred-
operaèných a peroperaèných charakteristikách bolo trvanie cel-
kovej anestézie a umelej ventilácie (najdlh�ie pri mammarokoro-
nárnych bypassoch) (tab. 1).

Nekomplikovaný pooperaèný priebeh po operácii srdca malo
z celého súboru 30 chorých (13 %). Zastúpenie jednotlivých poo-
peraèných komplikácií je v tabu¾ke 3. Najfrekventnej�ie sa vyskytol
hydrotorax � u 100 pacientov (42 %), pri ICHS suchá pleuritída
� u 67 (41 %), pri ACH atelektázy � u 37 (52 %). Medzi ICHS
a ACH nebol rozdiel v poète komplikácií na jedného pacienta (2,2
vs 2,2), ani v kombináciách komplikácií. Najèastej�ie sa pri ICHS
vyskytla jedna komplikácia u 39 chorých (24 %) a pri ACH
kombinácia dvoch komplikácií u 19 chorých (27 %). V celom
súbore sa najfrekventnej�ie, t.j. u 55 operovaných (23 %) pozoro-
vala jedna komplikácia alebo kombinácia troch komplikácií:
dysfunkcia bránice, hydrotorax s atelektázami alebo otvorením
pleurálnej dutiny.

Z h¾adiska záva�nosti pooperaèných p¾úcnych komplikácií
takmer 37 % chorých malo dve a viac záva�ných komplikácií, pri-
bli�ne 50 % malo jednu komplikáciu alebo nezáva�né kompliká-
cie (tab. 4).

Spomedzi v�etkých operovaných pacientov bolo 26 (11 %)
chorých, ktorí sa lieèili na chronickú bronchitídu (17) a na

bronchiálnu astmu (9).
Pooperaèný priebeh bol u v�etkých 26 chorých komplikova-

ný, na jedného pacienta pripadá 2,9 komplikácie v porovnaní s 2,1
komplikácie u chorých bez pneumologickej anamnézy. Ak nebe-
rieme do úvahy poruchu funkcie bránice a otvorenie pohrudnico-
vej dutiny, mali tieto dve skupiny pomer výskytu komplikácií 2,2
vs 1,3. Podstatne vy��ie percento malo súèasne tri a� �tyri kompli-
kácie (takmer 70 %) ako v skupine bez anamnézy bronchopulmo-
nálnej choroby, kde takmer 60 % malo len 0�2 komplikácie (obr.
1). Neporovnate¾ne èastej�ie sa vyskytli respiraèné infekty (85 %

Tab. 3. Pooperaèné p¾úcne komplikácie.
Tab. 3. Postoperative pulmonary complications.

ICHS+ACH  ICHS ACH
CAD+AVD  CAD AVD

 N=236  N=165 N=71

N % N % N %

 porucha funkcie bránice 78 33 55 33 23 32
 diaphragmatic dysfunction
 arteficiálne otvorenie PD 89 38 66 40 23 32
 violation of pleural cavity
 hydrotorax 100 42 65 39 35 49
 hydrothorax
 atelektázy 95 40 58 35 37 52
 atelectasis
 suchá pleuritída 95 40 67 41 28 39
 pleuritis sicca
 respiraèný infekt 60 25 49 30 11 16
 respiratory infection
 �iadne komplikácie 30 13 24 15  6 9
 none complications

 PD = pohrudnicová dutina

Tab. 4. Frekvencia výskytu komplikácií.
Tab. 4. Frequence of complications.

 Poèet komplikácií  N %
 Number of complications

 0 � �iadne  30 12,7
none

 1 55 23,3

≥ 2 nezáva�né 64 27,2
   2 non relevant
≥ 2 záva�né 87 36,8
   2 relevant

 spolu 236 100,0
 Σ

Obr. 1. Výskyt kombinácií pooperaèných komplikácií u pacientov
s bronchopulmonálnymi chorobami.
Fig. 1. Postoperative complication combinations in patients with chro-
nic obstructive pulmonary disease.

DYSFUNKCIA BRÁNICE
DIAPHRAGM DYSFUNCTION
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Z týchto 35 sa u 32 dokázalo emg oslabenie a� paréza bránice, 30
z nich (82 %) mali súèasne emg aj rtg obraz poru�enej bránice a 2
len emg pozitívny nález. Vzh¾adom na dobrú koreláciu (r=0,82)
medzi rtg a emg nálezom poru�enej funkcie bránice sme u tých,
ktorí neabsolvovali emg vy�etrenie (129), v diagnostike vychá-
dzali z rtg a klinického nálezu.

V 6 prípadoch dysfunkcie bránice i�lo o poruchu pravej brá-
nice, v 2 boli postihnuté obidve. Pri pravostrannej dysfunkcii sa
u v�etkých 6 (7 %) pacientov arteficiálne otvorila pravá pohrud-
nicová dutina, u ïal�ích 50 (65 %) bola otvorená ¾avá dutina a u 22
(28 %) sa vyskytla porucha funkcie bránice bez otvorenia pohrud-
nicovej dutiny.

V skupine s poruchou funkcie bránice sme pozorovali vy��í
výskyt ostatných komplikácií (2,8 komplikácie/1 pacient vs 1,8)
(obr. 2) a významné pooperaèné zmeny v�etkých sledovaných pa-
rametrov funkcie p¾úc. Operovaní s poruchou funkcie bránice mali
signifikantne dlh�iu umelú ventiláciu a pobyt v ICU (tab. 7). Chorí
s poruchou funkcie oboch bránic boli 56, resp. 83 hodín na pod-

Tab. 5. Komplikácie v skupine s bronchopulmonálnymi chorobami.
Tab. 5. Complications in COPD patients.

Bronchopulmonálne choroby
COPD

 Komplikácie áno N=26 nie N=210
 Complications yes no

 porucha bránice  8 30,7% 69 32,9%
 diaphragmatic
 dysfunction
 pleurotómia 11 42,3% 78 37,1%
 pleurotomy
 hydrotorax 11 42,3% 96 46,1%
 hydrothorax
 atelektáza 13 50,0%* 72 34,3%
 atelectasis
 suchá pleuritída 11 42,3% 84 40.0%
 pleuritis sicca
 infekt 22 84,6%* 38 18,1%
 infection
 0-�iadne  0  0,0% 30 14,3%
 none

 * p<0,001

Tab. 6. Výskyt poruchy funkcie bránice.
Tab. 6. Diaphragmatic dysfunction incidence.

Porucha funkcia bránice
Diaphragmatic dysfuntion

spolu
nie áno Σ
no yes

IMA 25 43% 33 57%  58 100%
ICHS
CAD

SV 85 79% 22 21% 107 100%

ACH 48 68% 23 32%  71 100%
AVD

 spolu 158 78 236

Tab. 7. Då�ka trvania anestézie, mimotelového obehu (ECC), umelej
ventilácie, pobytu v ICU pri poruche funkcie bránice.
Tab. 7. Duration of anaesthesia, ECC, artificial ventilation, ICU stay
in patients with diaphragmatic dysfunction.

Trvanie
 Porucha funkcie Duration
 bránice

anestézia ECC ventilácia ICU
 Diaphragmatic (min) (min) (h) (dni)
 dysfunction anaesthesia ECC ventilation ICU

(min) (min) (h) (day)

 nie 281±46 97±30 19± 7 4,8±1,6
 no
 áno 312±53 105±31 37±39 6,5±2,1
 yes

 p< 0,05 NS 0,05 0,05

ECC = mimotelový obeh, ICU = oddelenie intenzívnej starostlivosti
ECC = extracorporeal circulation, ICU = intensive care unit

Obr. 2. Výskyt kombinácií pooperaèných komplikácií pri poruche
funkcie bránice.
Fig. 2. Postoperative complication combinations in patients with diap-
hragmatic dysfunction.

vs 18 %), frekventnej�ie boli i atelektázy (50 % vs 34 %). Ostatné
p¾úcne komplikácie vrátane otvorenia pohrudnicovej dutiny boli
zastúpené rovnako (tab. 5). U 5 z 9 astmatikov sme zaznamenali
status astmaticus, ktorý si vy�iadal protrahovanej�iu umelú venti-
láciu a komplexnú lieèbu vysokými dávkami kortikoidov.

Hojnos� p¾úcnych komplikácií sa odrazila i na výrazných po-
operaèných zmenách funkcie p¾úc (�imková a spol., 1997 b). Aj
keï nie významne, no predsa boli títo pacienti dlh�ie pripojení na
mechanickú ventiláciu (29,7 hodiny vs 24,5) a tie� zotrvávali o nie-
èo dlh�ie v ICU (5,8 dòa vs 5,3).

Po operácii na otvorenom srdci sme pozorovali u 78 pacien-
tov (33 %) poruchu funkcie bránice (tab. 6). Z nich 18 pacientov
malo diabetes mellitus kompenzovaný perorálnymi antidiabetika-
mi alebo inzulínom, èo je 58 % v�etkých diabetikov súboru.

V skupine s poruchou funkcie bránice figurovalo aj 35 cho-
rých, ktorí absolvovali elektromyografické vy�etrenie (emg) (107).

COPD
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pornej ventilácii. Z peroperaèných faktorov je popri vy��ej frek-
vencii otvorenia pleurálnej dutiny dôle�itá i då�ka celkovej anes-
tézie.

Desa� pacientov malo v priebehu operácie chránený bránico-
vý nerv izolaènou podlo�kou. �iadny z nich nemal v pooperaè-
nom priebehu detegovanú poruchu funkcie bránice. Funkèné p¾úc-
ne parametre sa významne neodli�ovali od skupiny chorých bez
dysfunkcie bránice.

Odber �tepu IMA pre mammarokoronárny bypass v porovna-
ní s revaskularizáciou pomocou venózneho �tepu spôsobil pod-
statne vy��í výskyt pooperaèných p¾úcnych komplikácií (2,9 kom-
plikácií/1 pacient vs 0,5), ale aj poruchy funkcie bránice (57 % vs
21 %).

Porovnanie podskupín vytvorených na základe då�ky trvania
anestézie (anestézia <270 minút vs anestézia >300 minút) ukáza-
lo, �e v skupine s dlh�ou anestéziou bol poèet p¾úcnych kompli-
kácií podstatne vy��í ako s krat�ou anestéziou (3 komplikácie/1
pacient vs 1,6).

Priemerná hodnota BMI bola patologicky zvý�ená hlavne
v skupine ICHS (27,0±4), hranièná pri  ACH (24,5±4). Analýzou
pooperaèných komplikácií v skupine s BMI>25 a BMI<25 sme
zistili, �e výskyt komplikácií u obéznej�ích chorých je nevýznamne
vy��í (2,0 komplikácie/1 pacient vs 1,7).

Z celého súboru 236 pacientov sa na kontrolné ambulantné
vy�etrenie (C) po kúpe¾nej lieèbe dostavilo 147 pacientov (m:� =
126:21). U �iadneho z nich sme nekon�tatovali podstatnú zmenu
kardiálneho nálezu, EF sa nemenila významne. Pri rtg vy�etrení
boli oproti predoperaènému nálezu u 28 chorých (19 %) kostof-
renické a pleuroperikardiálne adhézie. V súbore 147 chorých bo-
lo 49 tých, ktorí mali po operácii dysfunkciu bránice. U 7 (14 %)
z nich pretrvával rtg nález poruchy funkcie bránice. Títo chorí mali
významne redukované v�etky p¾úcne funkcie (�imková a spol.,
1997 b).

Diskusia

Operácia srdca predstavuje komplex viacerých èinite¾ov ne-
priaznivo ovplyvòujúcich p¾úcne funkcie � vlastný chirurgický
výkon, mimotelový obeh, anestézia, pooperaèná boles�, s�a�ená
dychová rehabilitácia, imobilizácia pacienta.

Pri starostlivosti o ohrozených chorých je potrebné zamera�
sa na optimalizáciu predoperaèných p¾úcnych funkcií (Mohr a Jett,
1988; Durand a spol., 1993), správne zvoli� operaèný postup (Fer-
dinande a spol., 1988; Berrizbeitia a spol., 1989), taktiku anesté-
zie, hypotermie, mimotelového obehu (Curtis a spol., 1989; Wil-
cox a spol., 1990), a tak zní�i� predispozíciu pre pooperaèné p¾úcne
komplikácie a ïal�ie prehåbenie porúch základných funkcií dý-
chacieho systému (Remetz, 1989; Dueck, 1994). P¾úcne kompli-
kácie predstavujú významnú príèinu peroperaènej a pooperaènej
morbidity a mortality. Ich výskyt je variabilný v závislosti od druhu
kardiochirurgického výkonu a od rozlièných peroperaèných pre-
menných, o èom v literatúre doteraz niet jednotných údajov.

Ako najèastej�ia komplikácia sa udávajú viacpoèetné atelek-
tázy u 60�98 % operovaných (Wilcox a spol., 1988; Matthay
a Wiener-Kronish, 1989; DeVita a spol., 1993). V na�om sledo-
vaní sme atelektázy pozorovali od 35 % (ICHS) do 52 % (ACH),
ako sólovú komplikáciu ojedinele, ove¾a èastej�ie v kombináciách.
Najfrekventnej�ou v celom súbore bola kombinácia atelektázy

s poruchou funkcie bránice, hydrotoraxom, otvorením pohrudni-
covej dutiny u 15 chorých (6 %). Atelektázy sa vyskytli v 56 %
operovaných s dysfunkciou bránice, èo je signifikantne viac ako
v skupine bez poruchy funkcie bránice (31 %). Túto súvislos� opí-
sali i ïal�í autori (Scannell a spol., 1963; Benjamin a spol., 1982;
Esposito a Spencer, 1987). Podobné výsledky uvádzajú Wheeler
a spol. (1985), ktorí pozorovali v 57 % atelektázy pri poru�enej
funkcii bránice oproti 22 %. O multifaktorovej etiológii atelektáz
svedèí aj práca Wilcoxa a spol. (1988), ktorí u 57 pacientov po
aortokoronárnom bypasse popri dysfunkcii bránice dokázali sú-
vislos� s trvaním anestézie, s poètom cievnych �tepov, s otvára-
ním pohrudnicovej dutiny, pou�itím izolaèných platnièiek a sys-
témovým chladením. My sme pozorovali síce vy��í výskyt atelektáz
pri dlh�ej anestézii ako pri krátkej, ale nie signifikantne (46 % vs
36 %).

V priebehu operácie srdca pravidelne dochádza k mechanic-
kému drá�deniu pohrudnice, èo sa najèastej�ie prejaví neproduk-
tívnym zápalom v pooperaènom období. Na�i pacienti mali túto
nezáva�nú komplikáciu izolovane v 13 %, v najrozliènej�ích kom-
bináciách a� v 39�41 %. V �iadnom prípade sme nepozorovali
rozsiahlej�ie zrasty, ktoré by viedli k opuzdrovaniu výpotkov
a k významnému obmedzeniu p¾úcnych funkcií, resp. a� k respi-
raènej insuficiencii, ako opísal Kollef (1988, 1990). V dlhodo-
bom sledovaní po 5 mesiacoch sme u 28 pacientov (19 %) pozo-
rovali pleurálne adhézie ako asymptomatické rezíduum suchej pleu-
ritídy.

Hrub�ie po�kodenie pohrudnice, resp. a� arteficiálne otvorenie
pohrudnicovej dutiny pravidelne vedie ku zakrvácaniu a tvorbe
výpotku s nevyhnutnos�ou drénovania èi pleurálnych punkcií. Vý-
skyt sa opisuje v 30�50 % (Alfieri a Kotler, 1990). Hydrotorax
sme pozorovali v 39 % (ICHS), resp. 49 % (ACH). Pri otvorení
pohrudnicovej dutiny sa nevyskytol výpotok v príslu�nej dutine len
v 13 %. Hydrotorax významne èastej�ie postihuje chorých po mam-
marokoronárnom bypasse, hlavne v¾avo, teda na strane pleurotómie
(Lim a spol., 1988; Kollef a spol., 1988; Kollef, 1990; Goyal a spol.,
1994). Aj v na�om súbore s arteriálnym �tepom malo arteficiálne
otvorenú pohrudnicovú dutinu 47 operovaných (81 %), èím mo�no
vysvetli� frekventnos� pleurálnych efúzií. Pri tomto operaènom po-
stupe sa pozoruje významné zhor�enie p¾úcnych funkcií, ako sme
dokumentovali porovnaním skupín bez otvorenia pohrudnicovej
dutiny a s jej otvorením (�imková a spol., 1997 b), a to nezávisle
od druhu pou�itého �tepu. Revaskularizaèné výkony s arteriálnym
�tepom sú síce spojené s vy��ou p¾úcnou morbiditou, ukazuje sa
v�ak, �e rozhodujúcim èinite¾om je arteficiálna pleurotómia, z tech-
nických príèin èasto nevyhnutná pri arteriálnych �tepoch, a nie od-
ber vlastného �tepu. Túto skutoènos� dokumentujú viaceré práce
(Ferdinande a spol., 1988; Berrizbeitia a spol., 1989; Rolla a spol.,
1994; �imková a spol., 1996 a). Vzh¾adom na dramatické zhor�e-
nie p¾úcnych funkcií po mammarokoronárnych bypassoch odporú-
èajú niektorí autori rezervova� tento postup pre pacientov s adek-
vátnymi p¾úcnymi rezervami (Ferdinande a spol., 1988; Berrizbei-
tia a spol., 1989; Kollef a spol., 1990).

Súèasný výskyt pleurálneho a perikardiálneho výpotku spo-
jený s teplotami, leukocytózou sa opisuje asi v 30 % (Alfieri a Kot-
ler, 1990). Tento tzv. postperikardiotomický syndróm sme pozo-
rovali u 19 pacientov (8 %) s hydrotoraxom.

Pomerne be�nou, doteraz v�ak èasto prehliadnutou kompliká-
ciou po operácii na otvorenom srdci je porucha funkcie bránice.
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Predstavuje záva�ný aktuálny problém ako po stránke diagnostiky
i lieèebného ovplyvnenia, preto�e vedie k ïal�iemu zvy�ovaniu
p¾úcnej morbidity. Výskyt znaène kolí�e i v prospektívnych �tú-
diách od 73 % do 10 %. Tento ve¾ký rozptyl je daný hlavne zastú-
pením tých èinite¾ov v peroperaènom období, ktoré mô�u po�ko-
di� bránicový nerv a èiastoène je ovplyvnený aj metódou detek-
cie. V èasti klinických �túdií sa vychádzalo z klinických a rtg pre-
javov (Lim a spol., 1988; Curtis a spol., 1989; Guinn a spol., 1990;
Laub a spol., 1991; Helps a spol., 1992; Sakagoshi a spol., 1992),
v niektorých prácach sa diagnostika poru�enia funkcie, teda úna-
vy, oslabenia, èi parézy bránicového nervu robila pomocou emg
vy�etrenia (Wilcox a spol., 1990; Efthimiou a spol., 1992; DeVi-
ta a spol., 1993, Chroni a spol., 1995). V�eobecne sa zastáva ná-
zor, �e emg vy�etrenie je citlivej�í postup. Z ná�ho súboru absol-
vovalo oba postupy 45 % pacientov. Keï�e rtg a emg vy�etrenie
dobre korelovalo, extrapoláciou sme u ostatných pacientov funk-
ciu bránice hodnotili na základe rtg diagnostiky. Spomedzi 78 cho-
rých s dysfunkciou bránice, èo je 33 % celého súboru, bolo 43 %
pacientov s artériovým �tepom, 28 % s venóznym a 29 % po na-
hradení aortálnej chlopne. Tieto výsledky sú v rozmedziach, kto-
ré uvádza väè�ina prác. Guinn a spol. (1990) na základe analýzy
199 operovaných pozorovali pri SV �tepe 41 % výskyt, pri IMA
47 %, pomer postihnutia pravej a ¾avej bránice bol 1:10, v na�om
súbore 1:13. V tejto práci podobne ako aj v iných �túdiách (Espo-
sito a Spencer, 1987; Laub a spol., 1991) sledovali úèinnos� ochra-
ny bránicového nervu polypropylénovými izolaènými podlo�ka-
mi. U pacientov s ochranou nervu sa dysfunkcia bránice vyskytla
v 0 % vs 18 % (Laub a spol., 1991), resp. v 10 % vs 45 % (Guinn
a spol., 1990), v 17 % vs 73 % (Esposito a Spencer, 1987). Na
na�om pracovisku sa ani u jedného operovaného s chráneným fre-
nikom nezistili prejavy dysfunkcie bránice, ide v�ak o malý po-
èet. Fedullo a spol. (1992) a DeVita a spol. (1993) chránili nerv
u v�etkých operovaných izolaènou platnièkou a výskyt dysfunk-
cie bránice bol o nieèo ni��í (14 %, resp. 24 %), vo v�etkých prí-
padoch i�lo o revaskularizáciu pomocou IMA. Zaujímavé výsled-
ky priniesli práce, v ktorých sa v jednej skupine cielene elimino-
valo topické chladenie srdcového svalu ¾adovou ka�ou. V skupine
s miestnym chladením sa po�kodenie funkcie bránice vyskytlo v 34
% vs 0 % v skupine bez chladenia (Efthimiou a spol., 1992; Mac-
cherini a spol., 1995), resp. v 26 % vs 2,5 % (Curtis a spol., 1989).

Tieto pozorovania jednoznaène potvrdzujú súvislos� miestne-
ho chladenia myokardu s po�kodením funkcie bránicového ner-
vu. Túto úvahu podporuje i zrete¾ne vy��í výskyt dysfunkcie ¾avej
bránice, keï�e arteficiálne sa otvára preva�ne ¾avá pohrudnicová
dutina (1:10�13) (Guinn a spol., 1990). Ïal�ím podporným mo-
mentom je jednoznaèná súvislos� s mammarokoronárnymi bypass-
mi (�imková a spol., 1996 b), keï otvorenie pohrudnicovej duti-
ny je takmer pravidlom, a tak sa umo�ní priamy kontakt nervu
s chladiacou ka�ou. U na�ich operovaných s dysfunkciou bránice
bola arteficiálne otvorená pohrudnicová dutina v 72 % a v prípa-
de pravostrannej dysfunkcie bránice sa pravá pohrudnicová duti-
na v�dy otvárala. Mechanizmus je takmer urèite v tom, �e do ot-
vorenej pohrudnicovej dutiny sa ¾ah�ie dostáva ¾adová ka�a a po-
�kodí bránicový nerv hypotermiou. Preparáciou IMA sa naru�uje
aj normálne cievne zásobenie nervu, ktorý je takto vnímavej�í na
ïal�ie po�kodenie chladom. Pou�itie izolaèných podlo�iek chrá-
niacich bránicový nerv sa ponúka ako mo�nos� na podstatné zní-
�enie výskytu poruchy funkcie bránice. Nijako neovplyvòujú chi-

rurgický postup a v operaènom poli nezavadzajú. Podlo�ky sú
v�eobecne dostupné a ich cena sa javí prístupnou i v na�ich pod-
mienkach, ak si uvedomíme, �e ich pou�itie mô�e znaène zní�i�
morbiditu. Druhá, hádam viac diskutabilná mo�nos�, je nepou�i�
miestne chladenie ¾adovou ka�ou, ako to odporúèajú posledné �tú-
die zaoberajúce sa ochranou srdcového svalu (Lichtenstein a spol.,
1991; Hoffman a spol., 1993; Massie a spol., 1993, Maccherini
a spol., 1995).

Pri h¾adaní ïal�ích súvislostí sme odhalili, �e s poruchou funk-
cie bránice súvisí signifikantne dlh�ia celková anestézia a nepo-
tvrdili sme významne vy��í výskyt u diabetikov (58 % vs 42 %).
Gordon a spol. (1992) opísali formou kazuistiky obojstrannú pa-
rézu bránice u inzulíndependentného diabetika. Efthimiou a spol.
(1991) mali 4 prípady obojstrannej parézy, z toho boli 3 diabetici,
hoci v celom súbore nezistili súvislos� medzi jednostrannou paré-
zou bránice a diabetom. Jednoznaèný vz�ah medzi diabetom, po-
ruchou funkcie bránice a revaskularizáciou pomocou ipsilaterál-
neho arteriálneho �tepu dokumentujú Yamazaki a spol. (1994). Je
pravdepodobné, �e choroba malých ciev pri diabete postihujúca
v tomto prípade vasa nervorum, predisponuje bránicový nerv viac
�kodlivému pôsobeniu chladu. Túto skutoènos� èiastoène podpo-
ruje i to, �e spomedzi na�ich dvoch chorých s dysfunkciou oboch
bránic bol jeden inzulíndependentný diabetik.

Pomerne zriedkavým javom popri dysfunkcii bránice je paré-
za ipsilaterálnej hlasivky na podklade súèasného po�kodenia n.
recurens (Tewari a Aggarwal, 1996). V na�om súbore sa nevy-
skytla.

V dostupnej literatúre sa niektoré negatívne dôsledky poru-
chy funkcie bránice uvádzajú len v�eobecne, napr. výskyt atelek-
táz a pleurálnych výpotkov, èi predå�enie umelej ventilácie (Wil-
cox a spol., 1988; Laub a spol., 1991; Fedullo a spol., 1992). �iad-
na z prác neanalyzuje túto problematiku komplexne.

V na�om sledovaní sme sa pokúsili zhodnoti�, nako¾ko pri-
spieva porucha funkcie bránice ku vzniku ïal�ích p¾úcnych kom-
plikácií. Pri dysfunkcii bránice bol priemerný poèet komplikácií
vy��í (2,8/1 pacient vs 1,8), �iadny pacient nebol bez komplikácií,
84 % malo 2�3 komplikácie (obr. 2). Najèastej�ou kombináciou
bola popri dysfunkcii bránice trojica: otvorenie pohrudnicovej
dutiny, hydrotorax a atelektázy u 15 operovaných (20 %).
Atelektázy sa vyskytli v 56 %, hydrotorax v 72 %, infekty v 29
%. Takto komplikovaný pooperaèný priebeh sa významne odrazil
na funkcii p¾úc vo v�etkých sledovaných parametroch v druhom
pooperaènom tý�dni. Fedullo a spol. (1992) v súbore 48 chorých
(7 s dysfunkciou bránice) nepotvrdili podobnú redukciu
funkèných parametrov. Pacienti s dysfunkciou bránice majú
zhor�ené oxygenaèné schopnosti a predl�uje sa då�ka umelej
ventilácie, pobytu na ICU. Niektorí autori opisujú predå�enie
umelej ventilácie a� na 3�14 dní (Laub a spol., 1991; Sakagoshi
a spol., 1992). V práci s men�ím poètom pacientov v súbore
tento rozdiel nezistili (Fedullo a spol., 1992). Na�i pacienti
v priemere dosiahli dolnú hranicu (37 hodín) v literatúre
uvádzaného intervalu. Táto hodnota sa signifikatne lí�ila od
priemernej podpornej ventilácie ostatných pacientov. Aj pobyt
na ICU bol významne dlh�í (6,5 vs 4,8 dòa). Dvaja chorí, ktorí
mali diagnostikovanú dysfunkciu oboch bránic, boli ventilovaní
83, resp. 56 hodín.

Údaje literatúry, ako aj na�e poznatky nasvedèujú tomu, �e
prítomnos� dysfunkcie jednej bránice sama osebe nepredstavuje
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dramatické ohrozenie stavu chorého, ale spája sa vo vysokom per-
cente s ïal�ími komplikáciami a významne prispieva k zvý�eniu
morbidity, k predå�eniu podpornej ventilácie, pobytu na ICU
a v nemocnici, èo predstavuje záva�ný ekonomický a psycholo-
gický problém. Obojstranná paréza bránice v dospelom veku vedie
v�dy ku znaèným �a�kostiam pri odpájaní z umelej ventilácie. Tým
sa pridru�ujú ïal�ie vá�ne komplikácie, ktoré významne ohrozujú
cirkulaènú a respiraènú stabilitu chorého v bezprostrednom
pooperaènom období (Hoffman a spol., 1990; Sakagoshi a spol.,
1992) a v ojedinelých prípadoch u dospelých pacientov je potrebné
chirurgické rie�enie � plikácia (Glassman a spol., 1994).

V dlhodobom sledovaní chorých po operácii srdca so zamera-
ním na zotavovanie po�kodeného bránicového nervu sa zistilo, �e
zlep�ovanie jeho funkcie sa deje v urèitých intervaloch. Prvé zlep-
�enie sa zis�uje do 8�12 tý�dòov asi v 20 %, druhý pokrok sa
zaznamenáva po 6�12 mesiacoch v 80�90 % a do dvoch rokov
sa upraví funkcia nervu v 97�99 % (Curtis a spol., 1988; Wilcox
a spol., 1990; Efthimiou a spol., 1992). Pri na�om vy�etrení po 5
mesiacoch pretrvávala porucha funkcie bránice u 7 (14 %). Piati
z nich udávali problémy s dýchaním, ktoré vysvet¾ujeme vý-
znamnou redukciou p¾úcnych funkcií (�imková a spol., 1997 b),
preto�e po kardiálnej stránke bol ich stav stabilizovaný.

Infekèné p¾úcne komplikácie sa v�eobecne vyskytujú pribli�-
ne v 20 % operovaných a izolovane nemajú ve¾ký vplyv na zota-
vovanie chorého. V na�om materiáli bol výskyt respiraèných in-
fektov 16�30 %, preva�ne v kombinácii s ïal�ími. Analýzou sku-
piny s chronickou bronchopulmonálnou chorobou sme potvrdili
údaje z literatúry o jednoznaènom vplyve nielen na respiraèné in-
fekty, ale celkovo na p¾úcne komplikácie. Tento terén predstavuje
najvy��ie riziko pooperaènej p¾úcnej morbidity, v hrudníkovej
chirurgii a� v 78�88 % (Mohr a Jett, 1988; Durand a spol., 1993).
V tejto skupine chorých sme p¾úcne komplikácie pozorovali v
100 %, 3�4 komplikácie malo 70 %. Aj poèet komplikácií na 1
pacienta bol významne vy��í ako u ostatných chorých (2,9 vs 2,1).
A to i v prípade, �e neberieme do úvahy otvorenie pohrudnicovej
dutiny a poruchu funkcie bránice (2,2 vs 1,3). Spomedzi jednotli-
vých komplikácií neporovnate¾ne èastej�ie boli infekty (85 % vs
18 %) a atelektázy (50 % vs 34 %). Problematikou predå�enia
umelej ventilácie, hospitalizácie, èi zvý�enia mortality vplyvom
chronickej p¾úcnej choroby sa zaoberali viacerí autori a hodnotili
ich ako výraz komplikovaného pooperaèného priebehu z h¾adiska
respiraèného systému. I�lo v�ak preva�ne o pacientov so stredne
�a�kou a� �a�kou ob�trukènou bronchopulmonálnou chorobou
(Kroenke a spol., 1992; Durand a spol., 1993). Na�i pacienti
s bronchitídou, u ktorých sme ob�trukciu dýchacích ciest hodno-
tili ako ¾ahkú, mali síce dlh�iu priemernú dobu ventilácie a poby-
tu na ICU, nie v�ak signifikantne. Durand a spol. (1993) sledovali
súbor 149 pacientov, z ktorých 30 % malo ¾ahkú a 6 % stredne
�a�kú a� �a�kú ob�trukciu dýchacích ciest. Chorí s ¾ahkou ob�truk-
ciou boli pribli�ne rovnako dlho umelo ventilovaní ako na�i pa-
cienti s bronchitídou (32 hodín vs 30).

Porovnanie predoperaèných hodnôt p¾úcnych funkcií na�ich
pacientov so v�eobecne akceptovanými rozsahmi ukazovate¾ov
zvý�eného rizika pooperaèných p¾úcnych komplikácií ukázalo, �e
komplikovaný priebeh sa dá oèakáva�. Práce zaoberajúce sa touto
problematikou jednoznaène dokázali súvislos� medzi predoperaè-
nou úrovòou p¾úcnych funkcií a pooperaènou p¾úcnou morbidi-
tou a mortalitou. Zdôrazòujú potrebu predoperaèného vy�etrenia

funkcie p¾úc za úèelom predikcie pooperaèných p¾úcnych kom-
plikácií a potreby prolongovanej podpornej ventilácie (Mohr a Jett,
1988; Matthay a Wiener-Kronish, 1989; Antman,1992; Kroenke
a spol., 1992; Durand a spol., 1993).

Ïal�ím významným rizikovým faktorom pooperaèných p¾úc-
nych komplikácií je popri chronickom p¾úcnom ochorení nadmerná
hmotnos�. Pri hrudníkových a bru�ných operáciách sa u chorých
s 10 % nadhmotnos�ou uvádza znaèné riziko atelektáz a významnej
poruchy funkcie p¾úc (Latimer a spol., 1971; Pasulka a spol.,
1986). Na�i pacienti s BMI viac ako 25 mali vy��í výskyt p¾úc-
nych komplikácií (poruchu funkcie bránice a otvorenie pohrud-
nicovej dutiny sme ako komplikáciu vylúèili) (1,8 vs 1,5). Pri ana-
lýze jednotlivých komplikácií sme v tejto skupine pozorovali vy��í
výskyt atelektáz (52 % vs 39 %) a infekcií (31 % vs 15 %).

Viacerí autori opísali zvy�ovanie rizika pooperaèných p¾úcnych
komplikácií s då�kou trvania anestézie. V prácach dominuje nejed-
notnos� názorov, aké trvanie predstavuje riziko. Vo v�eobecnej chi-
rurgii sa uznáva Latimerova hranica troch hodín (Latimer a spol.,
1971). Ïal�ie práce hodnotia 4�4,5 hodiny za hranicu, za ktorou
sa zaznamenáva podstatný skok vo výskyte komplikácií (z 38 % na
78 %) (Mohr a Jett, 1988; Kroenke a spol., 1992). Pri hrudníkovej
chirurgii, kde trvanie operácie be�ne dosahuje 4�6 hodín, sa tento
problém stáva aktuálnym. V na�om materiáli sme zistili, �e výskyt
p¾úcnych komplikácií je v skupine s anestéziou krat�ou ako 4,5
hodiny významne ni��í ako pri anestézii dlh�ej ako 5 hodín (1,6 vs
3,0). Pribli�ne 70 % chorých malo pri krat�ej anestézii 0�2 kom-
plikácie a pri dlh�ej 3�5 komplikácií.

Výskyt aspoò jednej záva�nej komplikácie spôsobil vo zvý�e-
nej miere pridru�enie ïal�ích komplikácií a zhor�enie p¾úcnych
funkcií.

Tento komplexný poh¾ad na analyzovaný súbor s prihliadnu-
tím na poznatky z literatúry ukazuje, �e v prevencii a profylaxii
pooperaènej p¾úcnej morbidity sú dôle�ité viaceré aspekty:

� skrátenie trvania anestézie,
� zachovanie integrity pohrudnicovej dutiny, chránenie a ne-

po�kodenie bránicového nervu, najmä v súvislosti s miestnym
chladením myokardu,

� dôsledné zvá�enie mammarokoronárneho bypassu u cho-
rých so slabými respiraènými rezervami,

� komplexná pneumologická starostlivos� u chorých s ob-
�trukciou dýchacích ciest.
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