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w~ pisalisrny

do domu. My(;1<;. ze jcgn reka zn{>\\' h~'dzi(.'
"'pra\\ na. I\I1Isi tylko przez rok illtcnsvv, nic to" 1(.?\"C - zapewnia prof. Andrzej
Z\h~k / Kliniki Chirurgii Og61ncj i Chirurgi'i Rcki Pomorskicgo Uniwersytetu Medycznczo
o \\ Szczccinie. A nicwiele brakowalo, by
29-latck z Zyrardowa straeil reke. Obcieli mu
ja band) ci, ktorzy zaatakowali go w srodku
nocy, gdy wracal od kolegi z pepkowego,
Reki nie eheieli przyszyc ani lekarze z pobliskiego szpitala w Grodzisku, ani z zadnej ,\ arszawskiej kliniki. jedyna placowka,
ktora podjela ie przeprowadzenia
operacji, byla klinika w Szczeeinie. Ponad 500 km
od Warszawv.
Jak to mo·zliwe, ze mezczyzna nie mogl
uzy skac pornocy " stoliey, gdzie az roi sie od
pecjali tycznych klinik i wybitnych chirurgow? Dlaczego nikt nie chcial go zoperowac,
choc wiadorno, ze \\. tym przypadku liczy
sie kazda godzina? Im wiecej ezasu uplywa
od amputacji do rozpoczecia operacji, tym
rnniejsza szansa na oealenie reki,
Warszawscy lekarze nieoficjalnie odpowiadaja: - Operacja skomplikowana, a zaplata niewspolmierna do wysilku, Komu by
sie cheialo tak harowac. Tylko zapalency specjalizuja sie w mikrochirurgii
reki.
Tym bardziej ze w Warszawie na brak pracy
lekarze nie narzekaja,
Koronkowa robota
o tyrn, jak trudna jest operacja przyszyeia
reki, moze swiadczyc chocby to, ze \v Polsce pierw 0' raz przeprowadzono taki zabieg
dopiero \\ 1971 r. Dokonali tego lekarze ze
<;zpltaJa \V Tr7thnicy niedaleko V\Troda\via.
\\~ tym Cla<)le polsev chirurdZ) przepro\vad/l h JU/ kll ka pr/c"7clCp6\v
nerck. - OperaCJa prz ..
cia r~kl \vyrnaga unliej<;tno~cl
/ r07n"ch c!/l(d/ln mcdvcvnv. Tt1tba UDllCC
" " "
z p )Iie kosel, cl~gna i nCr\\l', n)IC',umi~j<;tno' i,~nlkn' ie nlikrochilurgii, 'zyli z _
palan ia nac /' fl knvi )no' nyeh 0 ' r d l1i 'Y

I:.

1 drli j Zyluke ]ego asvst "Ilci, zanim zacznq anI dzi "I_
.
,
okolo mi]inlctra - wyli

/'..(:l

prof.

pr /'\ <;/\ ~Na • rc:c:> rnajq za obq d\va, tr /\
lata prJ.ktyki: asystowanie przy operacji, \\,,'_
kOIl}'\vanie niekt6rych zabicgo\v \v czasie jej
tnvania. r(ywniez operacja nieZ\vyklc finL0Jna - dodaj pro( Jerzy Jahlccki, c,7cf
trz(;hnickich mikrochirnrg6\'v.
Najpien\~ lekarlC: oezy zczajq obic CL.~~ci
- Pf7} s7)\vanQ i pO/osta\vionq - z \vS/clkjch
/aniecZ)5L.C/eno zmlai'eizonej tkanki j skrzepni~teJ kf\.\ i. Potem dokladnie identyfikunlC
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ja posz('Z('J.{{,lru' nerwy, sciegna i naczynia
k f\.ViOIJO~f)('. Zaznacza jil n itkam i, ktore tkanki IlIaj'l hy{' pot'J("ZlIflC. Ahy wszystko hylo tak
jak przcd wypadkicm.
Chirurrlzy majq swoje sposoby ()ZflrH zania poszczcgolnyrh clcmcntow,
a przyklad
w tkanke w pohlizu zyly wkluwaja igty, prZl'z
ktore przewlckaja nici rhirurgiczne j krotko
jc przycinaja, Tctnicc zaznarzaja w ten sam
sposob, tylko nic jest dluzsza, ajec;z( Z(· dtlJz
sza jest w nerwaeh.
Kiedy juz wiadorno, jak wszystko rna nyc
polaczone, lekarze przystepuja do zespolcnia
kosci. Dopasowuja jedna czesc do drugiej
i lacza za pornoca metalowych elernentow
stabilizujacych. Potem dopasowuja do siebie nerwy, sciegna i naezynia krwionosne, i zaczynaja je zszywac. Uzywaja do tego
cieniutkich nici rnikrochirurgicznych,
ktorych grubosc wynosi od 40 do 100 rnikronow
(1 mikron to 0,001 milimetra). Sa one nieco
ciensze od ludzkiego wlosa. Do nawlekania
lekarze potrzebuja mikroskopu.
Gdy polacza co najmniej jedna tetnice,

zwalniaja opaske uciskowa i czekaja, az do
naczynia w przyszytyrn fragmencie konczyny
naplynie krew, To niezwykle stresujacy moment. jesli przez IS minut nic sie nie dzieje,
to znak, ze cos poszlo nie tak i operacja moze
sie nie udac. Gdy zobacza krew w naczyniu,
moga odetchnac z ulga ioperowac daleje Ponownie zakladaja opaske uciskowa i szyja, az
polacza ze soba kazdy kawalek, kazda tkanke obu czesci reki. Potem znowu zdejmuja
opaske ipatrza.jak krew naplywa do wszystkieh naczyn. I r~ka prZY biera roio\vy kolor.
Zabieg ten facho\vo n~'"\yany jest replantacjq konczYI1y. Iub jej fragmentu. - Trzeba
nan przeznaczyc co najmniej osiem godzin,
\\ tym d\vie godzin) zajrnujq przygoto\yania
do zabiegu. Dia porcnvnania, operacja ")'ci~cia \vyro tka robaezko\\ ego czy p~cher" ka /olcio\vego Lajrnuje naj\\'yzej godzin~
- mo\vi pro( Jahlecki. Z teehnicznego punktu \vid/cnia pr7} Z} cic r~k.ijest tez znacznie
bard/lcj skompljko\\anc
niz chocby \v zczepIcnIC nerki, kicdy ,\'}starcZ) polqczyc no\\:'y
narzqd z organizrnem za pomocq tylko jednej dU7ej t~tniey.
9

Niewdzi~czna robota
'\. ic dose, ze operacja prz) '>7) cia r~ki jc~t
trudna i praca ci~7ka, to je Lcze "!'l1agrodzenie mizerne. - l(jedy zgfaszany jc t pacjcnt np. z \Varsza\vy lub Lublina, ze ..poJ
dyzurny \vykonujqey kilkugodzinnq
opcracj~ otrzymuje takie same pieniqclze jakhy ~
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TRUDNA OPERACJA
,
k ki N .. rw rnusza
Chirurdzy reki krok po kroku zszywaia ze soba poszczeqotne t an I. ajpie
zespollc kosci. Potem tq_CZq miesnie, naczynia krwionosne I nerwy.

REPLANT ACJA PRZEORAMIENIA

nerwy
powloka sk6rna

powtoka skorna

w czasie dyzuru zoperowal zwykle zlamanie C'T.V- wvrostek
robaczkowv . - tlumaczy
-

prof. Zvluk.

To zap .wnc dlatczo niewielu lckarzy
chcc si~~szkolic \\ tcgo typu operacjach.
\V Warszawic w publicznej sluzbie zdrowia pm tIJe tylko jedcn chirurg (doktorant
prof. Zyluka), kt6ry Jest \vy zkolony \\ ope-

row ( niu urazow reki, ale nie "'- tak zlozonych OJ) ra juch jak replantacjc. Ofiary
ni ,·z zc:.~li\\ h wypadkow cry - tak jak
w ostutnim przypadku - napadow

sa od-

sylane do z zc ina, Trzcbnicy, Poznania,

a od t go roku takzc do Krakowa,
- T'r~ lata

trzcch osrodkow ehiruruii reki (w Trzehnicy, Poznaniu i S~( Z -'( ini ) po\volali tZ\V. " 'r\vis
rcplallta :1n 1. stalilis1l1Y kto \v jaki -.dni
pdni dyzur i h~dzi" lYoto\\ 1 przyj'l'.. nagle \\) pad ki Z HIC'JPoLski - nl(nvi prot:
Zyllik. Zlohili to bcz ,vspar""ia ~lini~t "1'st\\'a Zdl'o\\ ia ~zyNFZ. 1: ikt inl t 'z Z(l te
1

tC'll111 ...zcfowie

<.hillry dodat ko\\ 0 ni plat i.
Walka z czasem

\\" riqAll tYlh trZt\'h 1at oCBli1i kO{l('1. tl'
ponad ()o pacjc..'ntOtll_ "'lc..' wszy~tklln. co
pra\\ da. hyll " ~tanic pOl11(lr. - Po" odzt-'llil~opc..·nll ji \v duz) III stopniu
zn1 'z ' nd
t yo na J<lkic..'i\\ \ sokosc..'j d()~zlo do alnpl1t=.Htii. IIII \\ i\' TJ (}tki,to l11asy nli\-'~ni()\v j.
t) III Z hl iej t 17.c..-'ha
pl"Zl:prO\\ .ldzi( Opc..'l~l(j -. by prz sz In c../\'Sl~ ~i\ prz).kta - "vja t.ni3 prot: Jahlcl "I. I,ckarzl"' nluszq Sl\'
spi ' 'Z) (~,ho \\ odci\'t ynl fi·agnlc.."'nit' llH)ll'
T

1O

ptytka
stabilizacyjna

dojsc do martwicy tkanek. Miesnie pozbawione doplywu krwi gina bowiem bardzo
szybko, a produkty ieh rozkladu sa niezwykle toksyezne. - jesli reka z ramieniem
i przedramieniem zostanie przyszyta po
12 godzinach od wypadku, toksyny wnikna do organizmu chorego izatruja go tak,
ze dojdzie do ustania pracy serca - mowi
prof jablecki.
Z dotychczasowych doswiadczen lekarzy wynika, ze gdy do amputacji doehodzi
na wysokosci przedramienia, reka powinna zostac przyszyta w ciagu szesciu godzin
od wypadku,
Uplywajacy czas nie jest tak bczlitosny
jak choeby \y przypadku przcszczcpiania
ncrki. - Pobrana nerka tn07e bye przecho\\'),"\-yana " lodc)\yce na" ct 48 godzin
i nie j :;sic; ni ' stante.
adal nadaje si<;do
\Vsz(.'zl'picnia - tlUtllaC0 prot: Jahlccki. lb
()znaCZ:l.

Zl' opl'ra<.:k przc:s/<.7cpicnia

tlC1'-

ki IckHrz • nlog<l dohrz ' zaplano" at'.
nl\z"z 'zna z Z rarc:iO\\'tl trafil do kliniki
\\' SZCll' "'ini dopi 'f( po 13 god7inach
0<1
wypad kll. 1iaJ i d Ilak SZGz\,s 'ie..', ho opil'kuj(l( a si\ ninl al.' (7.•US 1l1UIlHl je..'st kkarkq. \Vi dzial. ,,~\'c, z...odl"i~tel dloll naleL!
trz) Ill" "ni ki 'j, hli~kit:j zcra tCtllpCraturz . 1b sl \\ alnia przl'lni(\l1) /achotlZ:1"" \\ 8 III PUt(l\\ an c:j cZ\'Sl"i i 7."i~'k.s/a
zans' na lal"'nit r'r'ki. "l\'z(.'/~/na ~tracil
tylko dloll. \V Odl i\'tYlll frag-tlll'I1Cie by}o
nit \vide 1111\ ~n i. \vi\:'l' pra\\ dop()dobi~Ilst\\ l) zatrul ia t()k~)llalni h) to ~tosunko\Yo
nil'\\

iL'lkic.
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Dar od zmartego
Gdyby operacia sie nie udala j reke trzeha
by amputowac, m(,:l'.(·zyzn~czekalaby alho
protcza, alho transplantarja konczyny pohranej od osohy zrnarlej. Pierwsza na (;wiecic taka opcracjc przcprowarlzil w ) 998 r.
prot: jean-Michel
Duhcrnard, wybitny
transplantolog
ze szpitala j m. Edouarda Herriota w Lyonie. Podjal sie tej pr6by w ezasaeh, kiedy przeszczepian ie nerki,
serca ezy niezwykle silnie ukrwionej watroby na nikim nie robilo juz spccjalncgo
wrazenia. Ale reka! Nie dose, ze pobrana
od dawcy musiala bye zgodna genctyeznic
z biorca, to jeszeze podobny rnusial bye jej
wyglad i rozmiar. - Seree ezy nerka zostaja
przeciez gleboko ukryte. Na rece zas kazdy
patrzy - mowi prof jablecki.
Jednak to, co moze zniechecac pacjentow do nowej reki, jest blogoslawienstwem z medyeznego punktu widzenia.
- W porownaniu z innymi przeszczepianymi od dawcy narzadami na skorze reki
widac zmiany, ktore mega swiadczyc
o zagrozeniu odrzuceniem. Wtedy mozna
blyskawicznie zareagowac - podac pacjentowi wieksza dawke lek6w i zaharnowac
odrzueenie przyszytej konczyny - tlumaczy prof jablecki.
Od tamtej pory wykonano na swiecie
zaledwie 60 transplantaeji reki. W 2006 r.
do tych wyjatkowych klinik chirurgii dolaczyl takze osrodek
Trzebnicy. Do dzis
nowe rece dostalo tam osiern os6b. \V kolejce czeka kilkanascie, Musza uzbroic sie
w cierpliwosc, bo szpitale niechetnie informuja, ze maja dawce reki. "\T 2012 r.
osrodek ,,-1rzebnicy mial zaled,yie cztery takie 19ioszcnia.
Jcdnak opcrclcja to ella pacjenta dopiero
poczqtck llnagail 0 ocalenie r~ki. Po niej
cl'cka go jeslcze dluga i zmudna rehabilital:ja. Od jej przebiegu i od tego, na ile i
:z:
odpo"icd.1ialnic do niej podejdzie, zale- ~
zy ostateczny cfekt. - asz nl10dy pat:jent ~
jest n iC/"rykle zlnoty,,·owllny. B~dzie ci~i- ~
ko praco,yal, bo chce nliec spnnvllQ r~k~. ~
l\[ysl<;,i.e nlU si~'uda - ocenia prot: Zyluk. ~
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