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Komplikace po pneumonektomii











Empyém hrudníku
Pooperační pneumonie
Atelektáza
Bronchopleurální píštěl
Krvácení
Pooperační chylotorax
Pooperační paréza hlasivek

Bronchopleurální píštěl
technická chyba uzávěru
nedostatečné krevní zásobení

Porucha hojení pahýlu

infekce
destrukce pahýlu reziduálním nádorem

Výskyt v 4,5-20% po pneumonektomii
perzistující infekce v pleurální dutině

Mortalita dosahuje 16-72% nezvladatelní pneumonie reziduální plíce
ARDS, sepse, MODS

Bronchopleurální píštěl
příznaky










standardní výskyt 7-15 den po pneumonektomii
střednědobý nástup příznaků nejčastěji z důvodu dehiscence
pahýlu v zánětlivém terénu
pokles množství tekutiny v hemitoraxu po resekci nebo vymizení
tekutiny
expektorace hlenohnisavého sputa
prodloužený únik vzduchu z hrudního drénu
pneumotorax (tenzní), pneumomediastinum, pneumonie zdravé
plíce, ARDS

Kazuistika
K.M. narozen 1946
OA: DM II. Typ na PAD, stp. operaci krční páteře, spirometrietěžká obstrukční porucha (schopen pneumonektomie)
NO:
23.4. 2014 (0) pneumonectomie l. dx. pro spinocelulární karcinom
(pT3, pN1, pM0), 8 den překlad na st. oddělení
30.4. 2014 (8) extrakce HD, nárůst zánětlivých markerů, CRP
199,7 mg/l, leukocyty 13,9x109, RTG S+P negativní
1.5. 2014 (9) večer hypoxické respirační selhání, 23:15 hypoxie,
hyposaturace (70 %), TF 150-190/min., 23:20 KARIM
konzilium, intubace, překlad na IPCHO

Kazuistika

-

-

IPCHO
těžká hypotenze – podpora vosopresory
kombinované těžké hypoxicko-hyperkapnické respirační selhání
100% FiO2, pO2 8,8 kPa, pCO2 20 kPa, pH 6,9
RTG S+P prokazuje tenzní pneumotorax (l.dx) – drenáž
hrudníku – masivní únik vzduchu
bronchoskopie, selektivní intubace
2.5. 2014 (10) 5:30 aktivace ECMO týmu, indikace k vvECMO
kanylace v. femoralis l. dx. (25 Fr), v. jugularis l. dx. (15 Fr)
6:10 spuštěna podpora, pozvolná úprava parametrů krevních
plynů

Kazuistika

-





2.5. 2014 10:00 překlad na KCH JIP
pokračující masivní podpora oběhu, postupná stabilizace
bronchoskopie, selektivní ventilace levé plíce
aplikace methylenové modře – po polohování přítomnost v
drénu
konzilium hrudního chirurga – postup, načasování reoperace
3.5. 2014 reoparace – uzávěr defektu, plastika prakticky po
karinu, výkon na vv ECMO systému, levá plíce po dobu výkonu
pouze PEEP, krevní ztráty minimální (do 500 ml)
překlad na KARIM

Kazuistika


protektivní ventilace levé plíce, HD l. dx. S minimálním odpadem



standardní vedení a průběh vv ECMO systému



10.5. 2014 – pacient plně kontaktní, splňuje podmínky extubace –
extubován na vv ECMO podpoře



problematická expektorace



11.5. 2014 weaning a ukončení vv ECMO podpory
- extrakce a komprese kanylačních míst




12.5. - 28.5. 2014 standardní oddělení a dimise
21.7. - 30.7. 2014 hospitalizace pro postpneumonektomický
empyem
- založení tokakostomie, V.A.C. terapie



12.9. 2014 dimise

Diskuse






Ecmo-assisted carinal resection and reconstruction after
left pneumonectomy
Jie Lei, Kai Su, Xiao F Li, Yong A Zhou, Yong Han, Li J Huang
and Xiao P Wang
Veno-venous ECMO in ARDS after post-traumatic
pneumonectomy
Gennaro Martucci , Giovanna Panarello , Alessandro Bertani
, Giovanna Occhipinti , Sergio Pintaudi , Antonio Arcadipane
Single site venovenous extracorporeal membrane
oxygenation as an alternative to invasive ventilation in
post-pneumonectomy fistula with acute respiratory
failure.
Fica M, Suárez F, Aparicio R, Suárez C.

Diskuse

Závěr


nové indikace – existují hranice



multidisciplinární přístup



antikoagulace jako limitující faktor



ECMO systém nejen pro kardiochirurgy a
anesteziology

