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Dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala
WCPiT i Kliniki Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
przeszczepienie płuc staje się możliwe w Poznaniu.

Po długich przygotowaniach rozpoczyna się program przeszczepiania płuc.Uczestniczą w nim specjaliści z różnych dziedzin: torakochirurgii, anestezjologii, pulmonologii, kardiologii, rehabilitacji, immunologii i psychologii.

Pierwszy przeszczep płuca przeprowadzony został
przez James’a Hardy’ego już w 1963 roku, jednak
ze względu na bardzo wysoką śmiertelność, w ciągu kolejnych dwudziestu lat przeprowadzono tylko
około 40 operacji.

Dopiero wprowadzenie cyklosporyny jako leku immunosupresyjnego poprawiło
rokowanie chorych po przeszczepie. Pierwsze wieloletnie przeżycie odnotowano
w latach 80-tych XX wieku (J. Cooper, Toronto) – chory operowany z powodu idiopatycznego włóknienia płuc żył 6,5 roku.

Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dekad, szczególnie w zakresie leczenia immunosupresyjnego, techniki operacyjnej i intensywnej opieki okołooperacyjnej doprowadził do istotnej poprawy wyników leczenia. Mimo wciąż istniejących
wielu problemów związanych z przeszczepem płuca, takich jak: rozległy zabieg
operacyjny, konieczność dożywotniego pobierania leków immunosupresyjnych,
ryzyko rozwoju powikłań związanych ze stosowaniem immunosupresji, zjawisko
przewlekłego odrzucania, liczba operacji wykonywanych na świecie w ciągu kolejnych lat systematycznie wzrastała i w 2010 wyniosła 3519.

Pierwszy udany przeszczep płuca w Polsce przeprowadzony został w 1997 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Religa i wsp.).

Mimo szybkiego rozwoju i dużej aktywność
ośrodka w Zabrzu, liczba kwalifikowanych i operowanych chorych w skali kraju jest wciąż niska –
w 2011 roku wykonano łącznie 15 przeszczepów.

Przebieg procedury przeszczepu płuc
Zabieg przeszczepu płuca przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z torakotomii
przedniej na wysokości 4 lub 5-ego międzyżebrza. W trakcie zabiegu wentylowane
jest płuco po stronie przeciwnej. Operacja rozpoczyna się od usunięcia chorego płuca biorcy. Następnie po odpowiednim przygotowaniu jest wszywane
płuco dawcy. W celu wszczepienia
płuca kolejno wykonuje się zespolenie oskrzela głównego, tętnicy
płucnej i żył płucnych (na poziomie
lewego przedsionka). Następnie
przeprowadza się reperfuzję i rozpoczyna wentylację przeszczepionego płuca. U około 40% chorych
w trakcie zabiegu konieczne jest
zastosowanie krążenia pozaustrojowego. W przypadku przeszczepu
obu płuc przeszczepienie drugiego
płuca przeprowadza się w identyczny sposób zaraz po przeszczepieniu płuca pierwszego.

Leczenie pooperacyjne
Prowadzenie chorego po przeszczepie płuc jest trudne i wymaga zaangażowania wysoce wyspecjalizowanego zespołu transplantacyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem lekarzy pulmonologów. Od momentu wszczepienia płuca włączone zostaje leczenie immunosupresyjne
(cyklosporyna, tacrolimus, azatiopryna,
mycofenolat mofetylu, glikokortykosteroidy), którego podtrzymanie jest
niezbędne w trakcie całego życia chorego. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym najistotniejszymi elementami
leczenia są: zapewnienie równowagi
krążeniowo-oddechowej, zapobieżenie
ostremu uszkodzeniu płuca przeszczepionego oraz zapobieganie infekcjom.
W okresie późniejszym kontynuowane
jest leczenie immunosupresyjne i prowadzona ścisła kontrola pulmonologiczna mająca na celu jak najszybsze
wykrycie ewentualnych działań niepożądanych leków oraz chorób mogących
rozwijać się po przeszczepie (przewlekły
odrzut, infekcja).

Wyniki odległe
Szybki rozwój medycyny transplantacyjnej
w ostatnich latach doprowadził do istotnej
poprawy wyników odległych przeszczepu
płuca. Według danych rejestru International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) przeżycia 1, 5, i 10-letnie wynoszą obecnie odpowiednio 80%, 50% i 28%,
jednak w wybranych ośrodkach nawet do
75% chorych przeżywa 5 lat. Lepsze wyniki
osiągane są w przypadku przeszczepienia
obu płuc. Śmiertelność we wczesnym okresie pooperacyjnym wynika głównie z wczesnej niewydolności przeszczepionego płuca,
zakażeń oraz zjawiska ostrego odrzucania.
W późniejszej opiece nad chorym najpoważniejszym problemem są powikłania
infekcyjne, niewydolność nerek oraz przewlekłe odrzucanie przeszczepu przebiegające pod postacią zarostowego zapalenia
oskrzelików (bronchiolitis obliterans). Mimo licznych potencjalnych powikłań przeszczep płuca oferuje osobom, których przewidywany czas przeżycia nie przekracza
dwóch lat, szansę na poprawę jakości i przedłużenie życia. Mamy nadzieję, że rozwój tej gałęzi medycyny w Polsce doprowadzi w najbliższych latach do znacznego
zwiększenia liczby zakwalifikowanych i zoperowanych chorych, a tym samym poprawi rokowanie pacjentów w zaawansowanych stadiach chorób płuc.

Proces kwalifikacji
Proces kwalifikacji chorego do przeszczepu płuca przebiega kilkuetapowo i rozpoczyna się w poradni lub oddziale pulmonologicznym na stałe sprawującym opiekę nad chorym. W chwili stwierdzenia u chorego wskazań do przeszczepu płuca
należy wypełnić ankietę potencjalnego biorcy płuca i przesłać
ją do ośrodka kwalifikującego chorego do przeszczepu.
Ankiety są dostępne na stronach internetowych ośrodków
transplantacyjnych. Następnie
ośrodek kwalifikujący przeprowadza poszerzoną diagnostykę i w razie spełnienia przez
chorego kryteriów wprowadza
jego dane na listę oczekujących
na przeszczep płuca prowadzonej przez POLTRANSPLANT.

Ogólne wskazania do transplantacji płuc.
Krańcowo poważna choroba płuc nie poddająca się skutecznej terapii i związane
z nią wyraźne ograniczenie aktywności życiowej.
Przewidywana długość życia bez przeszczepu ok. 2 lata.

Choroby będące wskazaniem do przeszczepu:
–– choroby obturacyjne – POCHP,
–– rozedma płuc wskutek niedoboru alfa-1 antytrypsyny,
–– zarostowe zapalenie pęcherzyków płucnych,
–– choroby śródmiąższowe płuc – idiopatyczne włóknienie płuc (IPF),
–– nieswoiste śródmiąższowe zapalenie płuc (NSIP),
–– mukowiscydoza,
–– choroby naczyń płucnych (pierwotne nadciśnienie płucne).

Szczegółowe wskazania w wybranych jednostkach
chorobowych do zgłoszenia chorego do kwalifikacji
do przeszczepu przedstawia tabela:
Jednostka
chorobowa

Zgłoszenie do
kwalifikacji
Skala BODE > 5
punktów

POCHP/
Rozedma

Brak możliwości
operacyjnego
zmniejszenia objętości
płuc

Wpisanie na listę oczekujących
Skala BODE >7 punktów
FEV1 <20% wartości należnej lub DLCO
<20% wartości należnej
nadciśnienie płucne lub serce płucne
zaostrzenia z niewydolnością oddechową
DLCO <39% (UIP) lub <35% (NSIP)

Zwłóknienie
płuc

histologiczne
rozpoznanie UIP lub
włókniejące NSIP

spadek wartości FVC o >10% lub DLCO
o >15% w ciągu 6 miesięcy
desaturacja <88% w teście 6MWT
stopień zwłóknienia >2 w badaniu HRCT
z obrazem „plastra miodu”
konieczność przewlekłej tlenoterapii

FEV1 <30% lub szybki
spadek
Mukowiscydoza

częste, poważne
zaostrzenia
nawrotowe odmy
opłucnowe

pCO2 >50mmHg, PO2 <55mmHg
(krew włośniczkowa)
wtórne nadciśnienie płucne
konieczność przewlekłej tlenoterapii

masywne krwioplucie
NYHA III-IV mimo optymalnej terapii
Nadciśnienie
płucne

szybka progresja
choroby
NYHA III-IV mimo
leczenia

wskaźnik sercowy <2 l/min/m²
RAP >15 mmHg, MAP >55 mmHg
dystans <350m w teście 6MWT
brak poprawy po leczeniu prostaglandynami iv

Indeks BODE
B – BMI (0 lub 1 pkt)
O – airflow obstruction – FEV1 (0-3pkt)
D – dyspnea-stopień duszności w skali MRC (0-4pkt)
E – exercise capacity – tolerancja wysiłku – odległość w teście 6 minutowego chodu
(0-3pkt).

Szczegółowe kryteria dla POCHP – kluczowy parametr to FEV1 – wartości < 25%
należnej bez odwracalności i lub DLCO < 20% normy
oraz / lub PaCO2 > 55mmHg
oraz / lub wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej z postępującym pogorszeniem i konieczność domowej tlenoterapii.
Skala BODE – czynniki przez nią opisywane korelują ściśle z umieralnością u tych
chorych (utrata masy ciała, subiektywne uczucie duszności, zdolność wysiłkowa,
częstość hospitalizacji).
Szczegółowe kryteria dla IPF (idiopatyczne włóknienie płuc) – ci pacjenci powinni
być wcześnie kwalifikowani – już z niewielkimi objawami choroby – ze względu na
krótką medianę przeżycia (ok. 3 lata od postawienia rozpoznania)
FVC < 60% wartości należnej i DLCO < 50% wartości należnej – źle prognozują
2 letnie przeżycie tych chorych
–– ważne są zmiany w wynikach spoczynkowego PaO2 i spadku PaO2 w teście 6 minutowego chodu.
–– spoczynkowy PaO2 < 50mmHg to czynnik wysokiego ryzyka zgonu.
–– Obserwacja spadku FEV1 10% w ciągu 6 miesięcy.
Szczegółowe kryteria dla sarkoidozy.
IV stopień zawansowania zmian – chorzy z obecnością zmian włóknistych, obrazem
plastra miodu, torbieli i rozedmy w obrazie radiologicznym
FVC < 50% wartości należnej
FEV1 < 40% wartości należnej

Przeciwwskazania do przeszczepu płuc.
Bezwzględne:
–– choroba nowotworowa rozpoznana i leczona w ciągu ostatnich 5 lat (wyjątek to
rak podstawnokomórkowy lub kolczystokomórkowy skóry)
–– zaawansowane uszkodzenie narządowe (niewydolność innych narządów)
–– WZW typu B lub C, HIV,
–– ciężkie choroby psychiczne (niepoddające sie leczeniu)
–– czynne uzależnienie (nikotyna, narkotyki, alkohol – nadużywanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
–– znaczna deformacja klatki piersiowej
Względne przeciwwskazania:
–– wiek powyżej 65 lat (górna granica wieku dla przeszczepu 1 płuca to 65 lat, dla
przeszczepu obu płuc to 60 lat)
–– BMI powyżej 30 kg/m² – otyłość
–– BMI poniżej 18 kg/m² – ciężka kacheksja
–– kolonizacja dróg oddechowych opornymi organizmami (zakażenie MRSA, Burholderia cepacia, Mycobakterioza)
–– objawowa osteoporoza,
–– wentylacja mechaniczna,
–– przewlekła sterydoterapia w dawce prednizonu powyżej 20 mg/dobę,

Proces kwalifikacji rozpoczyna się w gabinecie lekarza pulmonologa prowadzącego pacjenta.
I etap

to skierowanie chorego do
Poradni ds. Transplantacji Płuc WCPiT
w Poznaniu w ramach Oddziału P-2.
Informacje zawarte w skierowaniu to
opis przebiegu choroby, leki stosowane w danej chwili w leczeniu choroby
płuc i wszystkie inne leki przyjmowane aktualnie przez chorego, pełen wywiad chorobowy pacjenta, wyniki badań wykonanych do dnia skierowania
/ badania czynnościowe, histopatologiczne, i jeżeli są dostępne wyniki badań układu sercowo-naczyniowego.

II etap

to pobyt w Oddziale P-2
celem wykonania dalszych badań
i kwalifikacji chorego do przeszczepu. Podczas tego etapu omawiane
są z chorym aspekty dotyczące przeszczepu, wskazania, ryzyko, możliwe
powikłania, działania uboczne leków,
możliwość wystąpienia infekcji i odrzutu przeszczepu, długoterminowy
wpływ leków immunosupresyjnych,
przewidywane rokowanie.

III etap

to ostateczna kwalifikacja
w ramach zebrania Zespołu Transplantacyjnego – decyzja o zgłoszeniu
chorego na listę POLTRANSPLANT.

Kontakt z Poradnią konsultacyjną d/s przeszczepu płuc
przy Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym P-2:
telefon: 61 665 43 72 od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10.00-11.00
konsultanci:
lek. med. Magdalena Załęcka
lek. med. Ryszard Giersz
adres e-mail: przeszczepypluc@wcpit.pl
www.wcpit.pl

Piśmiennictwo:
Verleden GM, Fisher AJ. Indication, patient selection and timing of referral for lung transplantation. Eur Respir Mon 2009;45:1-5
Melon F, Strueber M. Early peri-operative care. Eur Respir Mon 2009;45:131-146
van der Bij W, Reynaud-Gaubert M. Outcome and functional results. Eur Respir Mon
2009;45:238-250
Halina Batura-Gabryel, Kompendium pulmonologii 2013.

