
VII. STRESZCZENIE 

WSTĘP 

     Cukrzyca typu 2 jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Kluczowym problemem dla 

diabetologii pozostają powikłania makronaczyniowe cukrzycy takie jak choroba wieńcowa. 

Powszechnie uznaną terapią choroby wieńcowej jest pomostowanie aortalno-wieńcowe.    

W 2016 roku wykonano w Polsce około 12500 takich zabiegów. U około 25-35% chorych 

poddawanych tym zabiegom stwierdza się cukrzycę. Mimo postępu medycyny odsetek 

powikłań ze zgonem włącznie po leczeniu kardiochirurgicznym choroby wieńcowej w 

cukrzycy jest nadal duży. W piśmiennictwie krajowym niewiele jest analiz spójnie 

obrazujących skalę  problemu.  

CEL PRACY 

     W niniejszej pracy przeprowadzono ocenę i analizę wyników leczenia 

kardiochirurgicznego choroby wieńcowej chorych z cukrzycą typu 2, które występowały we 

wczesnym okresie po  pomostowaniu aortalno - wieńcowym z zastosowaniem krążenia 

pozaustrojowego.  

Założono cele pracy: 

1. Ocena częstości występowania powikłań pooperacyjnych, zaburzeń rytmu serca, 

niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowo-mózgowych, powikłań krwotocznych, ostrego 

uszkodzenia nerek, infekcji rany mostka, ostrej niewydolności oddechowej, śmiertelności 

szpitalnej, konieczności podania katecholamin, konieczności użycia kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej oraz ocena całkowitego czasu hospitalizacji w odniesieniu do: 

-do wieku i płci chorych, wskaźnika masy ciała  

-chorób współistniejących, a w szczególności przebytego zawału serca, ciężkiej skurczowej 

niewydolności serca, nikotynizmu, przewlekłej niewydolności nerek  

-stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 2 jako uznanego czynnika 

prognostycznego powikłań angiopatycznych 

-czynników okołooperacyjnych, a w szczególności ilości wykonanych zespoleń 

obwodowych, czasu krążenia pozaustrojowego i czasu zaklemowania aorty. 

2. Analiza zależności między ocenianymi wczesnymi wynikami pomostowania aortalno - 

wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego a badanymi czynnikami ryzyka.  



     Realizacja powyższych celów pozwoli na identyfikację najbardziej zagrożonych 

powikłaniami pacjentów oraz zastosowanie optymalnych metod prewencji, prowadząc do 

zmniejszenia częstości pooperacyjnych komplikacji. 

PACJENCI I METODY BADAWCZE 

     Badania przeprowadzono w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Do retrospektywnej analizy włączono 105 chorych, z rozpoznaną cukrzycą typu 2, u których 

w okresie od maja 2013 do grudnia 2014 wykonano operację pomostowania aortalno-

wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Z badań wyłączono chorych 

poddanych jednoczasowo plastyce lub wymianie zastawki serca. Wiek chorych wahał się od 

46 do 82 lat, średnio 67,0 ± 8,4 SD. Wśród operowanych dominowali mężczyźni, którzy 

stanowili  63,8%  (67/105), a kobiety : 36,2% (38/105) badanej grupy. 

WYNIKI 

     Na podstawie analizy wyników leczenia kardiochirurgicznego stwierdzono wystąpienie 

powikłań pooperacyjnych u 68 (64,8%) diabetyków. Komplikacje wystąpiły częściej u chorych 

po 70 roku życia (76,7%) niż w grupie młodszych pacjentów (56,5%) (p=0,014). Po zabiegu 

kardiochirurgicznym zmarło 5 (4,8%) chorych. Zgony dotyczyły wyłącznie pacjentów po 

zawale serca (9,6%) (p=0,027).  Zgony istotnie częściej odnotowano u chorych z obecną 

przedoperacyjną przewlekłą chorobą nerek (14,8%) niż u chorych bez obecnego przed 

operacją tego schorzenia (1,3%) (p=0,02). W czasie hospitalizacji jeden (1%) chory przebył 

okołooperacyjny zawał serca. Zaburzenia psychiczne odnotowano  u 10 (9,5%) pacjentów, a 

u 2 (1,9%) chorych wystąpił udar mózgu. Migotanie lub trzepotanie przedsionków 

odnotowano u 33 (31,4%) diabetyków. Zaburzenia rytmu serca częściej stwierdzono w 

grupie chorych, którzy przebyli zawał serca (50%) niż u osób bez przebytego zawału serca 

(13,2%) (p<0,0001). Arytmię częściej obserwowano u pacjentów z ciężką dysfunkcją 

skurczową lewej komory (75%) niż w grupie chorych bez tej patologii (27,8%) (p=0,018). W 

badanej grupie chorych niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowo-mózgowe odnotowano 

u 56 (53,3%) pacjentów. Niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowo-mózgowe 

obserwowano częściej w grupie starszych pacjentów (67,4%) niż w grupie pacjentów poniżej 

70 roku życia (43,6%) (p=0,016). Te powikłania występowały częściej w grupie chorych z 

ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory (87,5%) niż w grupie pacjentów bez tej patologii 

(50,5%) (p=0,044). Powikłania krwotoczne stwierdzono u 40 (38,1%) chorych. Nie 

stwierdzono zależności między powikłaniami krwotocznymi a analizowanymi czynnikami 



ryzyka. Podania amin katecholowych wymagało 26 (24,8%) chorych. Konieczność podania 

amin katecholowych częściej odnotowano  w grupie pacjentów z 3 lub 4 pomostami (33,3%) 

niż u osób z mniejszą ilością zespoleń (11,9%) (p=0,013). Średni czas zaklemowania aorty był 

dłuższy (51,7 ± 12,6 min) u chorych, którzy wymagali podania katecholamin niż w przypadku 

pacjentów, którym nie podawano amin katecholowych (46,0 ± 15,3 min) (p=0,026). Średni 

czas krążenia pozaustrojowego był dłuższy (90,0 ± 33,6 min) w grupie chorych, 

wymagających podania katecholamin  niż w przypadku pacjentów, którym nie podawano 

amin katecholowych (72,6 ± 21,3 min) (p=0,004). Ostre uszkodzenie nerek wystąpiło u 12 

(11,3%) badanych, częściej u chorych z obecną przed operacją przewlekłą chorobą nerek 

(25,9%) niż w grupie pacjentów bez obecnej przedoperacyjnej przewlekłej choroby nerek 

(6,4%) (p=0,006). Konieczność użycia kontrapulsacji wewnątrzaortalnej odnotowano u 6 

(5,7%) pacjentów. Tylko pacjenci po przebytym zawale serca (11,5%) wymagali użycia 

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (p=0,034). Konieczność użycia kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej odnotowano częściej w grupie pacjentów z ciężką dysfunkcją lewej 

komory (37,5%) niż w grupie chorych bez tej patologii (3,1%) (p=0,001). Zastosowanie 

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej było konieczne u 6 (9,5%) pacjentów po przebytym zawale 

serca, u których wykonano 3 lub 4 zespolenia obwodowe (p=0,039). Średni czas krążenia 

pozaustrojowego był dłuższy (117,0 ± 55,2 min) w grupie chorych wymagających użycia 

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej niż w przypadku pacjentów, którzy nie wymagali tej 

procedury (74,5 ± 21,2 min) (p=0,016). Czas hospitalizacji pacjentów wynosił od 1 do 63 dni, 

średnio 11,7± 9,27 dni. Pacjenci, którzy średnio dłużej przebywali w szpitalu po zabiegu 

operacyjnym charakteryzowali się dłuższym średnim czasem zaklemowania aorty (p=0,001) 

oraz czasem krążenia pozaustrojowego (p=0,003). Infekcję rany po sternotomii odnotowano 

u 7 (6,7%) chorych. Niewydolność oddechowa wystąpiła u 6 (5,7%) pacjentów. Nie 

stwierdzono istotnych statystycznie współzależności między występowaniem niewydolności 

oddechowej i infekcją rany mostka a analizowanymi czynnikami ryzyka.  

WNIOSKI 

I. Wiek powyżej 70 lat zwiększa częstość występowania powikłań po zabiegu 

pomostowania aortalno-wieńcowego, szczególnie niepożądanych zdarzeń sercowo-

naczyniowo-mózgowych. 



II. Przebyty przed operacją zawał serca związany jest z częstszym występowaniem po 

zabiegu śmiertelności szpitalnej, zaburzeń rytmu serca i użyciem kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej. 

III. Przedoperacyjna niewydolność serca z ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory 

dodatnio koreluje z występowaniem po zabiegu zaburzeń rytmu serca, 

niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowo-mózgowych i użyciem kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej  

IV. Przedoperacyjna przewlekła choroba nerek wpływa na zwiększenie częstości 

występowania śmiertelności szpitalnej i ostrego pooperacyjnego uszkodzenia nerek. 

V. Przeprowadzenie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykonaniem 3 lub 

4 zespoleń obwodowych zwiększa częstość podania amin katecholowych i użycia 

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. 

VI. Średni czas zaklemowania aorty dodatnio koreluje z częstością podania amin 

katecholowych i średnim czasem hospitalizacji. 

VII. Średni czas krążenia pozaustrojowego dodatnio koreluje z częstością podania amin 

katecholowych, użycia kontrapulsacji wewnątrzaortalnej i średnim czasem 

hospitalizacji. 

VIII. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności między płcią chorych, 

wskaźnikiem masy ciała, nikotynizmem, wartością hemoglobiny glikowanej a 

występowaniem ocenianych wczesnych wyników leczenia kardiochirurgicznego. 

 


