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Drainage of the pleural cavity is a primary 
surgery in the chest. It is usually performed 
by general and thoracic surgeons. The main 
indication for its implementation is the pres-
ence of pleural air or fluid. The presence of air 
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Przedstawiono przypadek drenażu ropniaka lewej jamy opłucnej wikłanego penetracją miąższu płuc-
nego i perforacją lewej tętnicy płucnej z przemieszczeniem drenu do prawej tętnicy płucnej. Przedsta-
wiono przyczyny powstania tego powikłania oraz możliwości postępowania. Drenaż jamy opłucnej jest 
podstawowym zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki piersiowej. Wskazaniami do jego wykonania 
jest obecność w jamie opłucnej powietrza lub płynu. Zabieg ten zwykle przebiega bez powikłań. Presja 
czasu, anomalie anatomiczne, zmiany stosunków topograficznych w przebiegu chorób współistniejących, 
sprzyjają powstaniu wielu powikłań.
Celem pracy było przypomnienie techniki wykonania tego prostego zabiegu chirurgicznego oraz zwró-
cenie uwagi, że powikłania mogą bezpośrednio zagrażać życiu naszego podopiecznego. Jest to pierwszy 
opisany przypadek w piśmiennictwie polskim.
Słowa kluczowe: drenaż jamy opłucnej, ropniak jamy opłucnej, perforacja płuca, perforacja tętnicy 
płucnej

The case presented is a drainage of empyema of the left pleural cavity complicated with the penetra-
tion of the lung parenchyma and perforation of the left pulmonary artery with drain displacement to 
the right pulmonary artery. The cause of complications has been shown along with the possible ways 
of conduct. Drainage of the pleural cavity is a primary surgery in the chest. The presence of pleural 
air or fluid is an indication for its implementation. This procedure usually has no complications. Time 
pressure, anatomical anomalies, changes of the topography in the course of co-morbidities are the fac-
tors allowing for the creation of many complications.
The aim of the work is to remind about the technical performance of this simple surgical procedure 
and to note that its complications may directly threaten the life of the patient. This is the first case 
reported in Polish literature.
Key words: drainage of pleural cavity, pleural empyema, lung perforation, perforation of the pulmo-
nary artery

Drenaż jamy opłucnej jest podstawowym 
zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki 
piersiowej. Wykonywany jest najczęściej przez 
chirurgów ogólnych oraz torakochirurgów. 
Podstawowymi wskazaniami do wykonania 
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in the pleural cavity (pneumothorax) can be a 
complication of lung lesions, traumas or an 
iatrogenic complication. The presence of fluid 
comprises a wider range of diseases of the 
pleura, lungs, heart, lymphatic system and 
post-traumatic cases (1-6).

The technique of this procedure has been 
presented in many textbooks and atlases of 
general surgery and thoracic surgery. In case 
of pneumothorax, drainage is most often per-
formed in the fifth intercostal space in the 
anterior axillary line. In the presence of fluid, 
one should try to establish the drainage in the 
lowest intercostal space in which the presence 
of pleural fluid was found in a puncture. After 
pleurocentesis cavity and choosing the place 
of drainage and premedications in the patient, 
one should continue with intercostal anaesthe-
sia above the selected rib and the anaesthesia 
of the intercostal bundle above. After skin 
incision, a “blunt” dissection of the intercostal 
space is performed along the upper edge of the 
rib, followed by passing through the pleura (or 
afibrous layer of the fluid ventricle). In the 
presence of air in the pleural cavity, the sur-
geon will hear the sound of air drainage mov-
ing through the tube. In the presence of fluid 
in the pleura, in turn, outflow of fluid will take 
place. When introducing a finger into the pleu-
ral cavity, the surgeon can determine its pres-
ence and in the pleural cavity along with pos-
sible pleural adhesions. After establishing the 
suture, the drain is inserted into the pleural 
cavity. The drain can be inserted into the pleu-
ral cavity through a trocar, using a guide or 
“bluntly” with a clip. The presence of drainage 
in the pleural cavity will be confirmed by air 
flow according to the breathing movements or 
by the outflow of the fluid previously obtained 
in the puncture. Complications of drainage in 
the pleural cavity are the result of changes in 
the techniques of this surgery, or the drain 
presence in the pleural cavity (1).

The case presented is a drainage of an empy-
ema of the left pleural cavity complicated with 
perforation of the left pulmonary artery and drain 
displacement to the right pulmonary artery.

CASE REPORT

A 49-year-old patient was admitted to the 
internal diseases ard of the district hospital 
for the diagnosis of pain in the left half of the 

tego zabiegu są obecność w jamie opłucnej 
powietrza lub płynu. Obecność powietrza w ja-
mie opłucnej (odma opłucnowa) może być po-
wikłaniem zmian w płucach, pourazowych lub 
powikłaniem jatrogennym. Obecność płynu 
obejmuje szerszy zakres chorób opłucnej, płuc, 
serca, układu limfatycznego oraz przypadków 
pourazowych (1-6).

Technika wykonania tego zabiegu przedsta-
wiona została w wielu podręcznikach i atlasach 
chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. 
W przypadku odmy jamy opłucnej drenaż wy-
konywany jest najczęściej w V międzyżebrzu 
w linii pachowej przedniej. W przypadku obec-
ności płynu dren staramy się założyć w najniż-
szym międzyżebrzu, w którym stwierdzono 
w punkcji opłucnej obecność płynu. Po wyko-
naniu punkcji jamy opłucnej, po wyborze miej-
sca drenażu i premedykacji pacjenta, dokonu-
jemy znieczulenia międzyżebrza zarówno nad 
wybranym żebrem, jak i pęczka międzyżebro-
wego żebra powyżej. Po nacięciu skóry, na tępo 
rozwarstwiamy międzyżebrze po górnej kra-
wędzi żebra i pokonujemy opłucną (lub włók-
nistą warstwę komory płynu). W przypadku 
obecności powietrza w jamie opłucnej słyszy 
się odgłos przemieszczającego się przez kanał 
drenażu powietrza, w przypadku obecności 
w opłucnej płynu uzyskamy wypływ płynu. 
Wprowadzając do jamy opłucnej palec stwier-
dzimy jego obecność w jamie opłucnej i ewen-
tualnych zrostów opłucnowych. Po założeniu 
szwu odroczonego wprowadzamy do jamy 
opłucnej dren. Dren możemy wprowadzić przez 
troakar, na prowadnicy, lub na tępo na klemie. 
Obecność drenu w jamie opłucnej zostanie 
potwierdzona poprzez przepływ powietrza 
zgodnie z ruchami oddechowymi lub wypływ 
wcześniej uzyskanego w punkcji płynu. Powi-
kłania drenażu jamy opłucnej są efektem 
zmiany techniki wykonywania tego zabiegu 
bądź wynikają z obecności drenu w jamie 
opłucnej (1).

Poniżej przedstawiono przypadek powikła-
nia drenażu ropniaka lewej jamy opłucnej 
wikłanego perforacją lewej tętnicy płucnej 
z przemieszczeniem drenu do prawej tętnicy 
płucnej.

WŁASNE SPOSTRZEŻENIE

Pacjent 49-letni, przyjęty na oddział we-
wnętrzny szpitala rejonowego celem diagno-
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chest, left shoulder joint, and a loss of 20 kg of 
body weight. As regards imaging studies: an 
X-ray revealed some shading of the left pulmo-
nary field, an USG showed the presence of 
fluid in the left pleural cavity in a layer of up 
to 8 cm. The patient also had a fever of 38.8°C, 
elevated CRP of 173.59 mg/l, leukocytosis of 
29.97 x 10*3 µl and hyperglycaemia. Due to 
the lack of improvement following pharmaco-
logical treatment, a puncture of the pleural 
cavity was performed, producing 100 ml of 
turbid liquid – specific gravity of 1.015, a 
positive Rivalta test, protein level of 439 g/dl, 
amylase of 19.2 U/l, packed leukocytes in the 
sediment, single erythrocytes, many bacteria. 
The patient was qualified for a drainage of the 
left pleural cavity. After the drainage, liquid 
content was not obtained – an X-ray showed 
that the drain inserted into the pleural cavity 
was bent. The drain was introduced again in 
the VII intercostal space in the anterior axillary 
line. Immediately after the drainage was estab-
lished, a massive outflow of bloody fluid of 2,000 
ml appeared. The drain was clipped, and the 
patient experienced hypotonia to the value of 
60/40 mm Hg and a tachycardia of 130/min 
within a few minutes. Laboratory studies re-
vealed some anaemia up to the following values: 
Hgb of 4.9 g/dl, Rbc of 1.71 x 10*6 µl (initial 
values: Hgb of 14.9, Rbc of 4.99 x 10*6 µl). The 
chest X-ray performed found a pathological posi-
tion of the drainage up to the pulmonary field on 
the opposite side (fig. 1). The patient was trans-
fused 3 units of PRBC and fluids in a volume of 
3,500 ml. The patient was then transferred to 
the thoracic surgery ward.

On admission, the patient was conscious, 
in a severe condition. Massive outflow of bloody 
content occurred after opening of the clip which 
tightened the drain. Because a CT scan could 
not be performed in the local unit and due to 
the serious condition of the patient, the idea 
of transporting the patient to the laboratory 
at another hospital and performing a CT scan 
before surgery was abandoned. The patient 
was qualified for the revision of the pleural 
cavity as an urgent surgery.

The drain was clamped outside the chest 
and secured with sterile dressing. An antero-
lateral thoracotomy above the left sixth rib was 
performed at a distance of 3 cm posteriorly 
from the place where the drain was inserted, 
partially outside the pleura. Fibrothorax was 
identified. During the opening of the pleura 

styki bólów lewej połowy klatki piersiowej, 
lewego stawu barkowego, utraty 20 kg masy 
ciała. W badaniach obrazowych stwierdzono: 
w RTG zacienienie lewego pola płucnego, 
w USG obecność płynu w lewej jamie opłucnej 
w warstwie do 8 cm. Obrazowi temu towarzy-
szyły gorączka do 38,8°C, podwyższone warto-
ści CRP 173, 59 mg/l, leukocytoza 29,97 10*3 
µl, hiperglikemia. Ze względu na brak poprawy 
po leczeniu farmakologicznym wykonano 
punkcję jamy opłucnej uzyskując 100 ml męt-
nego płynu – ciężar właściwy 1,015, dodatnia 
próba Rivalty i Roguskiego, poziom białka 439 
g/dl, amylaza 19,2 U/l, w osadzie leukocyty 
zalegające pole widzenia, erytrocyty pojedyn-
cze, liczne bakterie. Pacjenta zakwalifikowano 
do drenażu lewej jamy opłucnej. Po wykonaniu 
drenażu nie uzyskano treści płynnej – w RTG 
dren wprowadzony do jamy opłucnej uległ 
zagięciu. Powtórnie wprowadzono dren w VII 
międzyżebrzu w linii pachowej przedniej. Bez-
pośrednio po wykonaniu drenażu pojawił się 
masywny wypływ krwistego płynu – 2000 ml. 
Dren zaklemowano, a w ciągu kilku minut 
u pacjenta wystąpiły hipotonia do wartości 
60/40 mm Hg i tachykardia 130/min. W bada-
niach laboratoryjnych anemizacja do wartości 
Hgb 4,9 g/dl, Rbc 1,71 x 10*6/µl (wartości z ba-
dań wyjściowych Hgb14,9 Rbc 4,99 10*6 µl). 
W wykonanym RTG klatki piersiowej stwier-
dzono patologiczne położenie drenu sięgające 
pola płucnego po stronie przeciwnej (ryc. 1). 
Pacjentowi przetoczono 3 j. KKCz, płyny w ob-
jętości 3500 ml. Chorego przekazano na oddział 
torakochirurgii.

Ryc. 1. RTG klatki piersiowej AP, koniec drenu 
w rzucie wnęki płuca prawego 

Fig. 1. AP chest X-ray, the end of the drain in the 
projection of the right lung hilum
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cavity, the presence of pus and fibrin deposits 
was revealed in the empyema ventricle located 
posterior-laterally from the segments 3-10. The 
drain was penetrating to segment 5 in adhe-
sions with the pleura. The adhesions in this 
place were removed. The drain was closed with 
a clip along with the edge of the lung. It was 
then cut above in order to release the adhesions 
from the frontal segments (fig. 2). The drain 
was introduced in the lung parenchyma to a 
depth of 14 cm from the proximal opening of 
the drain. The pulmonary hilum was revealed 
– the vessels and the interlobular fissure were 
covered with think, inflammatory, fibrous 
pleura. The pericardial sac showed no liquid. 
Trought palpation the left pulmonary artery 
presence of the drain was revealed. A dissec-
tion of the artery and the upper pulmonary 
vein was performed. After releasing the arte-
rio-venous ligament, a thrombus was revealed. 
The tunica externa was prone to bleeding, with 
a haematoma widening underneath. The upper 
pulmonary vein was dissected. Outflow from 
segment 1 was then tied off with linen sutures 
and cut between the tied off places to give bet-
ter access to the pulmonary artery. The artery 
was dissected from the bronchus, but the site 
of perforation of the vessel was not revealed. 
The end of drain could not be examined in 
palpation. In the absence of possibility to reach 
the site of perforation of pulmonary artery, a 
decision was made to perform pneumonectomy. 

Przy przyjęciu stan ciężki, pacjent przytom-
ny, przy otwarciu klemu zaciskającego dren 
masywny wypływ treści krwistej. Ze względu 
na brak możliwości wykonania TK w tutejszej 
jednostce oraz ciężki stan chorego odstąpiono 
od transportu pacjenta do pracowni przy in-
nym szpitalu i wykonania TK przed zabiegiem. 
Pacjent zakwalifikowany do rewizji jamy 
opłucnej w trybie pilnym.

Dren poza klatką piersiową zaklemowano, 
zabezpieczono opatrunkiem jałowym. Torako-
tomia przednio-boczna nad VI żebrem lewym 
3 cm do tyłu od miejsca wprowadzenia drenu, 
częściowo zewnątrzopłucnowo. Płuco opance-
rzone. W trakcie otwarcia jamy opłucnej 
stwierdzono obecność w niej treści ropnej, zło-
gi włóknika w komorze ropniaka położonego 
bocznie i do tyłu od segmentów 3-10. Dren 
penetrujący do segmentu 5 w zrostach z opłuc-
ną. Miejsce to uwolniono ze zrostów. Dren 
zamknięto klemem wraz z obrzeżem płuca, 
odcięto powyżej, dzięki czemu można było 
uwolnić ze zrostów segmenty przednie (ryc. 2). 
Dren wprowadzony w miąższ płuca na głębo-
kość 14 cm od proksymalnego otworu drenu. 
Odsłonięto wnękę płuca – naczynia, szczelina 
międzypłatowa pokryte grubą, zapalną, włók-
nistą opłucną. Worek osierdziowy bez płynu. 
Palpacyjnie stwierdzono obecność drenu w tęt-
nicy płucnej lewej. Przystąpiono do preparo-
wania tętnicy i żyły płucnej górnej. Po uwol-
nieniu więzadła tętniczo-żylnego uwidoczniono 
skrzeplinę, przydanka łatwo krwawiąca z sze-
rzącym się pod nią krwiakiem. Wypreparowa-
no żyłę płucną górną. Spływ z segmentu pierw-
szego podwiązano nićmi lnianymi 1 i przecięto 
między podwiązkami, uzyskując lepszy dostęp 
do tętnicy płucnej. Tętnicę wypreparowano od 
oskrzela, jednak nie uwidoczniono miejsca 
perforacji naczynia. Palpacyjnie koniec drenu 
niebadalny. W związku z brakiem możliwości 
dotarcia do miejsca perforacji tętnicy płucnej 
podjęto decyzję o pneumonektomii. Pod kon-
trolą palpacyjną tętnicy płucnej dren podcią-
gnięto ok. 7 cm, uzyskując możliwość podwią-
zania tętnicy płucnej. Tętnicę podwiązano 
nićmi lnianymi centralnie 3, obwodowo 2 
i przecięto między podwiązkami. Ze względu 
na krwawienie z kanału drenu, klem na obrze-
żu płuca ponownie zamknięto. Dalsze postępo-
wanie typowe dla pneumonektomii. Drenaż 
jamy opłucnej drenem F36. Warstwowo zszyto 
rany. Okres pooperacyjny bez powikłań. Pa-
cjent wypisany do domu w stanie dobrym 

Ryc. 2. Uwolnione płuco ze zrostów, dren odcięty na 
granicy płuca, 14 cm od pierwszego otworu 

Fig. 2. The lung released from adhesions, the drain cut 
off at the border of the lung, 14 cm from the first 

opening
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Under the control of palpation of the pulmo-
nary artery, the drain was elevated by about 
7 cm, which made it possible to tie off the pul-
monary artery. The artery was tied off with 3 
central linen sutures and 2 peripheral ones. It 
was then cut between the places which were 
tied off. Due to the bleeding from the drainage 
tube, the clip on the pulmonary edge was closed 
again. Further proceedings were typical of 
pneumonectomy. Drainage of the pleural cav-
ity with a F36 drain was performed, followed 
by layered suturing of the wound. The postop-
erative period was without complications. The 
patient was discharged home in good condition 
on the 7th day after the surgery. Control tests 
for embolism were normal.

DISCUSSION

Drainage of the pleural cavity is a primary 
surgery in the chest. Simple as it may seem, 
this procedure can cause considerable difficul-
ties, and it can be associated with many com-
plications, sometimes very dangerous. An-
other difficulty in the proper performance of 
the procedure is the fact that the procedure is 
often performed on an emergency basis, with 
limited access to staff or more experienced 
doctors, and in difficult patients. What’s more, 
it is not a procedure performed routinely in 
daily surgical practice (1-6).

Complications of the drainage of the pleural 
cavity can be divided into three main groups, 
due to the technique of performance, the per-
meability of the drainage system and the pres-
ence of drainage in the pleural cavity. The first 
group includes damage to lung parenchyma, 
large blood vessels, pericardium, heart, dia-
phragm, vascular structures, nerves, chest 
muscles, abdominal organs (liver, spleen, 
stomach, colon), complications resulting from 
the permeability of the drainage system caused 
by a V-like bending of the drainage within the 
pleural cavity or between tissues of the chest 
wall, mucus plugging with fluid or tissues, and 
unsealing of the system. Limited permeability 
of the drainage system can cause subcutaneous 
emphysema. The presence of the drain in the 
pleural cavity can lead to arrhythmias and 
bacterial infections in case of prolonged drain-
age time. Evacuation of fluid or air from the 
pleural cavity which takes place too fast may 
cause pulmonary oedema (1-6).

w siódmej dobie pooperacyjnej. Kontrolne ba-
dania w kierunku zatorowości w normie.

OMÓWIENIE

Drenaż jamy opłucnej jest podstawowym 
zabiegiem chirurgicznym w obrębie klatki 
piersiowej. Z pozoru prosty zabieg może przy-
sporzyć sporych trudności, a również wiązać 
się z wieloma, niekiedy bardzo groźnymi po-
wikłaniami. Dodatkową trudnością w prawi-
dłowym wykonaniu zabiegu jest fakt, iż często 
jest to procedura wykonywana w trybie dyżu-
rowym, przy ograniczonym dostępie personelu 
czy bardziej doświadczonych lekarzy, a także 
z trudnymi pacjentami. Nie jest to również 
zabieg wykonywany rutynowo w codziennej 
praktyce chirurgicznej (1-6).

Powikłania drenażu jamy opłucnej można 
podzielić na trzy główne grupy wynikające z: 
techniki wykonania, drożności systemu drenu-
jącego oraz z obecności drenu w jamie opłucnej. 
Pierwszą grupę obejmują uszkodzenia miąższu 
płuca, dużych naczyń krwionośnych, osierdzia, 
serca, przepony, struktur naczyniowych, ner-
wów, mięśni klatki piersiowej, narządów jamy 
brzusznej (wątroby, śledziony, żołądka, jelita 
grubego). Powikłania wynikające z drożności 
systemu drenującego spowodowane są zagię-
ciem „V” drenu w obrębie jamy opłucnej lub 
między tkankami ściany klatki piersiowej, 
zaczopowaniem wykrzepionym płynem lub 
tkankami oraz rozszczelnieniem systemu. 
Ograniczona drożność systemu drenującego 
może być przyczyną rozedmy podskórnej. Obec-
ność drenu w jamie opłucnej może prowadzić 
do zaburzeń rytmu serca, zakażeń bakteryj-
nych w przypadku drenażu przedłużającego 
się w czasie. Zbyt szybka ewakuacja płynu lub 
powietrza z jamy opłucnej może być przyczyną 
obrzęku płuc (1-6).

Uraz tętnicy płucnej jest bardzo rzadkim 
powikłaniem drenażu klatki piersiowej. Uszko-
dzenia te występują zwykle przy drenażu 
z wykorzystaniem trokara. W większości opi-
sanych przypadków wskazaniem do drenażu 
jamy opłucnej była obecność gęstego płynu 
(ropniak, krwiak). Gęsty płyn, obecność zro-
stów opłucnowych, utrudnia prawidłowe 
wprowadzenie drenu, co prowadzi do pene-
tracji płuca, a następnie tętnicy płucnej. 
Wypływ przez dren krwi i wstrząs hipowole-
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Pulmonary artery trauma is a very rare 
complication of thoracic drainage. These le-
sions are usually present when drainage is 
established with a trocar. In most of the cases 
reported, the presence of a dense fluid (empy-
ema, haematoma) was the indication for drain-
age of the pleural cavity. Dense fluid and the 
presence of pleural adhesions make it difficult 
to introduce the drain, leading to penetration 
of the lungs and the pulmonary artery. The 
outflow of blood through the drain and a hy-
povolemic shock clinically confirmed our sus-
picions (2, 4, 5).

In the case described, the drainage was per-
formed because of empyema in the left pleural 
cavity. The drain, inserted through the inter-
costal space, penetrated the pulmonary paren-
chyma first. In the absence of fluid, the further 
penetration led through the left pulmonary 
artery with its perforation in the section between 
the segmental branches a1 + 2L and a4 + 5L, 
and then, in its lumen, to the right pulmonary 
artery, at the ostia of a1 + 3R (fig. 3, 4).

A similar case was described in 2005 by 
Iwao Takanami. A 74-year-old female patient 
was admitted to a district hospital in Japan to 
treat pneumonia with an empyema of the left 
pleura. The drain was introduced in the fifth 
intercostal space in the anterior axillary line. 
An outflow of approx. 1500 ml pulsing blood 
was obtained, followed by decreased blood 
pressure. The drain was clamped. The tho-
racic CT performed showed damage of the lung 
and the left pulmonary artery. Left-sided 
pneumonectomy was performed. The patient 
was discharged home after 14 days with no 
complications in the postoperative period (2).

miczny klinicznie potwierdza nasze podejrze-
nia (2, 4, 5).

W opisywanym przez nas przypadku drenaż 
wykonywano z powodu ropniaka lewej jamy 
opłucnej. Dren wprowadzony przez międzyże-
brze spenetrował początkowo miąższ płucny, 
w związku z brakiem uzyskania płynu dalsza 
penetracja prowadziła przez tętnicę płucną 
lewą, z jej perforacją w odcinku pomiędzy ga-
łęziami segmentowymi a1+2L i a4+5L, a na-
stępnie w jej świetle do tętnicy płucnej prawej 
do wysokości odejścia a1+3P (ryc. 3, 4).

Podobny przypadek opisał w 2005 r. Taka-
nami. 74-letnia chora została przyjęta do 
szpitala rejonowego w Japonii celem leczenia 
zapalenia płuc z ropniakiem lewej opłucnej. 
Dren wprowadzono w piątej przestrzeni mię-
dzyżebrowej w linii pachowej przedniej. Uzy-
skano wypływ ok. 1500 ml pulsującej krwi, 
nastąpił spadek ciśnienia tętniczego. Dren 
zaklemowano. W wykonanej TK klatki pier-

Ryc. 4. Klem w kanale drenu – widok od strony 
powierzchni płuca 

Fig. 4. Clip in the drain tube – a view from the side of 
the lung surface

Ryc. 3. Klem w kanale drenu – widok od strony wnęki 
płuca 

Fig. 3. Clip in the drain tube – a view from the side of 
the lung hilum
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Damage to the left pulmonary artery which 
requires pneumonectomy was also described 
by Bozzani et al. in the Texas Heart Institute 
Journal (3). A 69-year-old patient was treated 
with the implantation of a stent graft because 
of aorto-bronchial fistula accompanying an 
aneurysm of the descending aorta. A drain was 
established because the fluid in the left pleural 
cavity. Immediately after the drainage, de-
saturation and hypotension occurred, followed 
by evacuation of more than 1,000 ml of blood 
in a few seconds. After the administration of 
a contrast agent through the drain, damage to 
the left pulmonary artery was revealed. The 
left lung was removed. The patient died on the 
first day after surgery in the course of multiple 
organ failure.

A restorative operation of the damaged 
main pulmonary artery was reported in 2013 
by Gabriel et al. from Fann University Hospi-
tal in Dakar (4). After inserting the drain 
through the third intercostal space in the an-
terior axillary line, an outflow of approx. 2300 
ml of blood was observed, accompanied with a 
shock and acute anaemia. A CT scan revealed 
penetration of the drain to the trunk of the 
pulmonary artery, with the tip of the drain in 
the lumen of the right pulmonary artery. A 
wound was found on the side wall of the pul-
monary trunk with the access via sternotomy, 
along with the presence of the drain in the lu-
men of the right pulmonary artery. The torn 
wall of the pulmonary trunk in the partial 
extracorporeal circulation was managed effi-
ciently. The postoperative course was described 
as uneventful.

A completely different (non-operative) ap-
proach to the management of damage in the 
pulmonary artery was presented Sundaramur-
thy et al. They described a case of a 74 year-old 
man treated for septic shock with pleural ef-
fusion. Using the “blunt” technique (without 
the use of trocar), they established a drain 
through the third intercostal space in the an-
terior axillary line. The procedure was de-
scribed as being technically difficult due to the 
thickened pleura. Immediately after the intro-
duction of the drain, approx. 1600 ml “fresh” 
blood was obtained. A chest CT scan confirmed 
the suspected damage of the right pulmonary 
artery. Due to the high operational risk of 
respiratory failure and thick, inelastic pleural 
peel, the decision was made to make an at-
tempt of conservative treatment. The drain 

siowej wykazano uszkodzenie płuca i lewej 
tętnicy płucnej. Wykonano lewostronną pneu-
monektomię. Chorą bez powikłań w przebiegu 
pooperacyjnym wypisano do domu po 14 dniach 
(2).

Uszkodzenie lewej tętnicy płucnej wymaga-
jące pneumonektomii opisali również Bozzani 
i wsp. w Texas Heart Institute Journal (3). 
69-letni chory leczony wszczepieniem stent-
graftu z powodu przetoki aortalno-oskrzelowej 
towarzyszącej tętniakowi aorty zstępującej. 
Z powodu płynu w lewej jamie opłucnej zało-
żono dren. Natychmiast po drenażu doszło do 
desaturacji i hipotensji oraz ewakuacji w kilka 
sekund ponad 1000 ml krwi. Po podaniu środ-
ka kontrastowego przez dren uwidoczniono 
uszkodzenie lewej tętnicy płucnej. Usunięto 
lewe płuco. Pacjent zmarł w pierwszej dobie 
po zabiegu w przebiegu niewydolności wielo-
narządowej.

Operację naprawczą uszkodzonego pnia 
tętnicy płucnej opisali w 2013 r. Gabriel i wsp. 
ze Szpitala Uniwersyteckiego Fann w Dakarze 
(4). Po założeniu drenu przez trzecią prze-
strzeń międzyżebrową w linii pachowej przed-
niej zaobserwowano wypływ ok. 2300 ml krwi 
z towarzyszącym wstrząsem i ostrą niedokrwi-
stością. Tomografia komputerowa uwidoczniła 
penetrację drenu do pnia tętnicy płucnej, 
z końcówką drenu w świetle prawej tętnicy 
płucnej. Z dostępu przez sternotomię stwier-
dzono ranę bocznej ściany pnia płucnego i obec-
ność drenu w świetle prawej tętnicy płucnej. 
W częściowym krążeniu pozaustrojowym roze-
rwaną ścianę pnia płucnego skutecznie zaopa-
trzono. Przebieg pooperacyjny opisano jako 
niepowikłany.

Zupełnie inne (nieoperacyjne) podejście do 
zaopatrzenia uszkodzenia tętnicy płucnej 
przedstawili Sundaramurthy i wsp. Opisali 
przypadek 74-letniego mężczyzny leczonego 
z powodu wstrząsu septycznego z towarzyszą-
cym płynem w opłucnej. Techniką „na tępo” 
(bez użycia trokaru) założono dren przez trze-
cią przestrzeń międzyżebrową w linii pachowej 
przedniej. Zabieg opisano jako trudny technicz-
nie z uwagi na pogrubiałą opłucną. Natych-
miast po wprowadzeniu drenu uzyskano ok. 
1600 ml „świeżej” krwi. Tomografia kompute-
rowa klatki piersiowej potwierdziła podejrze-
wane uszkodzenie prawej tętnicy płucnej. Ze 
względu na wysokie ryzyko operacyjne z po-
wodu niewydolności oddechowej i opancerze-
niem płuca zdecydowano o podjęciu próby le-
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czenia zachowawczego. Dren wysuwano co-
dziennie po 2-3 cm, aż do całkowitego usunię-
cia czwartego dnia. Nie obserwowano pogar-
szania się stanu chorego po zabiegach. Kon-
trolna TK klatki piersiowej wykonana po 
usunięciu drenu uwidoczniła kanał po drenie 
wypełniony skrzepliną (5). Opisany przypadek 
pokazuje, że drenaż techniką „na tępo” nie 
gwarantuje niepowikłanego drenażu jamy 
opłucnej.

Przyjęte przez autorów postępowanie obar-
czone jest brakiem kontroli nad hemostazą, 
prawdopodobieństwem wytworzenia skrzepli-
ny przyściennej tętnicy płucnej z możliwością 
przemieszczenia zatoru i przyczyną zatorowo-
ści płucnej oraz infekcji skrzepliny w kanale 
po drenie prowadzącej do ropnia płuca (4, 5).

WNIOSKI

1. Drenaż jamy opłucnej nie jest pozbawiony 
ryzyka.

2. Wprowadzenie drenu „na tępo” z rozwar-
stwieniem międzyżebrza ma mniej powi-
kłań.

3. Większości powikłań można zapobiec, świa-
domość ich wystąpienia sprzyja właściwemu 
postępowaniu.

4. Metody postępowania w przypadku uszko-
dzenia tętnicy płucnej uzależnione są od 
stanu pacjenta, dostępności do badań obra-
zowych, krążenia pozaustrojowego. Zawsze 
powinniśmy dążyć do operacji naprawczej 
minimalizującej uszkodzenie naczyń płuc-
nych oraz utratę objętości miąższu płucne-
go.

was being partially ejected (2-3 cm) each day 
until complete removal on the fourth day. 
There was no deterioration in the health of the 
patient after surgery. A control thoracic CT 
performed after drain removal revealed a tube 
after drainage filled with thrombus (5). This 
case shows that drainage performed in the 
“blunt” technique provides no guarantee of 
uncomplicated pleural drainage.

The procedure adopted by the authors is 
characterised by lack of control of the haemo-
stasis, the probability of boundary thrombus 
formation of the pulmonary artery with the 
possibility of thrombus displacement, and the 
cause of pulmonary embolism or infection of 
the blood clot in the tube after the drainage, 
leading to lung abscess (4, 5).

CONCLUSIONS

1. Drainage of the pleural cavity is associated 
with some risk.

2. Introduction of the drain using the “blunt” 
method with dissection of the intercostal 
space has fewer complications.

3. Most of the complications can be prevented. 
The awareness of their occurrence helps 
provide proper conduct.

4. The methods for dealing with damage to the 
pulmonary artery depend on the patient’s 
condition, availability of imaging studies 
and the extracorporeal circulation. One 
should always seek for a restorative opera-
tion to minimise the damage to pulmonary 
vessels and the loss of volume of the pulmo-
nary parenchyma.
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