
Uło że nie pa cjen ta
Patrz s. 424.

METODY CHIRURGICZNE
To ra ko to mię moż na prze pro wa dzić przez ster no to mię po -
środ ko wą, je śli nie wy kry to żad nej wy raź nej zmia ny i chce się
uzy skać do stęp do ca łej klat ki pier sio wej, lub to ra ko to mię
mię dzy że bro wą, je śli zlo ka li zo wa no zmia nę i za mie rza się
wy ko nać lo bek to mię płu ca.

OPIEKA I OCENA POOPERACYJNA
Spo sób opie ki nad pa cjen ta mi po to ra ko to mii omó wio no na
s. 433.

ROKOWANIE
Ro ko wa nie w przy pad ku pa cjen tów z pły nem w ja mie opłuc -
nej za le ży od pier wot nej przy czy ny gro ma dze nia się pły nu. Ro -
ko wa nie dla pa cjen tów ze skrę tem pła ta płuc ne go, chy lo tho rax
oraz rop nia kiem opłuc nej omó wio no od po wied nio na s. 480,
491 i 495.

CHYLOTHORAX

DEFINICJE
Chłon ka (lim fa) jest pły nem lim fa tycz nym po cho dzą cym
z je lit, za wie ra ją cym za tem znacz ną ilość tłusz czu. Chy lo tho -
rax to za bu rze nie po le ga ją ce na na gro ma dze niu chłon ki w ja -
mie opłuc nej. Chy lo tho rax uzna je się za pro ces idio pa tycz ny,
gdy nie moż na usta lić pier wot nej je go przy czy ny.

UWAGI OGÓLNE I PATOFIZJOLOGIA
Uwa ża się, że u więk szo ści pa cjen tów za po wsta nie cho ro by od -
po wia da nie pra wi dło wy prze pływ lub ci śnie nie pa nu ją ce
w prze wo dzie pier sio wym (tho ra cic duct – TD) po wo du ją ce wy -
do sta wa nie się chłon ki z nie na ru szo nych, ale po sze rzo nych na -
czyń lim fa tycz nych w klat ce pier sio wej (za bu rze nie to okre śla
się mia nem lim fan giek ta zji na czyń pier sio wych; ryc. 31-29). Do
po sze rze nia pier sio wych na czyń lim fa tycz nych mo że do cho dzić
w od po wie dzi na zwięk szo ny prze pływ chłon ki (wy wo ła ny
nad mier nym wy twa rza niem lim fy przez wą tro bę), zmniej sze -
nie dre na żu lim fa tycz ne go do ukła du żyl ne go w wy ni ku zwięk -
szo ne go ci śnie nia w na czy niach żyl nych lub wsku tek współ dzia -
ła nia obu tych czyn ni ków. Każ da cho ro ba, któ ra po wo du je
zwięk sze nie ośrod ko we go ci śnie nia żyl ne go (np. pra wo ko mo -
ro wa nie wy dol ność ser ca, no wo two ry śród pier sia, za krze pi ca
ży ły głów nej przed niej lub ziar ni nia ki), mo że wy wo ły wać chy -
lo tho rax (ram ka 31-6). Opi sa no przy pa dek wy stą pie nia chy lo -
tho rax u ko ta po pod wią za niu ży ły ra mien no -gło wo wej le wej
[Gre en berg i We is se, 2005]. Uraz rzad ko sta no wi przy czy nę te -

go za bu rze nia u psów i ko tów, po nie waż TD goi się bar dzo szyb -
ko po ura zie, a płyn zo sta je wchło nię ty w cią gu 1–2 tyg. przy
bra ku pro wa dze nia ja kie go kol wiek le cze nia.

Wśród po ten cjal nych przy czyn/cho rób to wa rzy szą cych
chy lo tho rax wy mie nia się gu zy w przed niej czę ści śród pier sia
(chło nia ka w for mie śród pier sio wej, gra si cza ka), cho ro by ser -
ca (kar dio mio pa tię, wo do sier dzie, di ro fi la rio zę, obec ność ciał
ob cych, te tra lo gię Fal lo ta, dys pla zję za staw ki trój dziel nej lub
ser ce trój przed sion ko we pra we), ziar ni nia ki grzy bi cze, za krze -
pi cę żył, prze pu kli nę prze po no wą otrzew no wo -osier dzio wą
po wo du ją cą zwięk szo ny ucisk na ser ce w wor ku osier dzio -
wym [Schmiedt i wsp., 2009] oraz wa dy wro dzo ne TD. Chy lo -
tho rax mo że wy stę po wać jed no cze śnie z roz sia ny mi zmia na -
mi w ukła dzie lim fa tycz nym, ta ki mi jak lim fan giek ta zja na czyń
je li to wych czy uogól nio na lim fan giek ta zja z prze cie ka niem
chłon ki do tkan ki pod skór nej. U więk szo ści pa cjen tów, po mi -
mo pro wa dze nia roz le głe go po stę po wa nia dia gno stycz ne go, nie
uda je się usta lić pier wot nej przy czy ny za bu rze nia (idio pa tycz -
ne chy lo tho rax). Spo sób le cze nia tej cho ro by róż ni się za sad ni -

484 CZĘŚĆ DRUGA Chirurgia tkanek miękkich

RYC. 31-29   Lim fan giek ta zja pier sio wych na czyń lim fa tycz nych u psa
z idio pa tycz nym chy lo tho rax. Wi docz ne po sze rzo ne i po skrę ca ne na -
czy nia chłon ne w przed niej czę ści śród pier sia.

Ramka 31-6

Zaburzenia powodujące chylothorax u psów i kotów
• Kardiomiopatia
• Chłoniak śródpiersia lub grasiczak
• Zakrzepica żyły głównej przedniej
• Dirofilarioza
• Ziarniniaki grzybicze
• Wodosierdzie/guzy podstawy serca
• Ciała obce
• Tetralogia Fallota
• Dysplazja zastawki trójdzielnej
• Serce trójprzedsionkowe prawe
• Wrodzone wady przewodu piersiowego
• Limfangioleiomiomatoza (naczyniakowatość limfatyczna)
• Przepuklina przeponowa otrzewnowo-osierdziowa


