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Wewn¹trznaczyniowe zaopatrzenie urazów aorty
piersiowej
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Badaniem objêto 5 chorych, u których w
czasie badania angio-TK klatki piersiowej
stwierdzono rozwarstwienie aorty typu aorty typu B wg klasyfikacji Stanforda na odcinku od 4 do 12 cm. Stwierdzono rozwarstwienie aorty typu III wg De Bekaya oraz
klasy 3 wg klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. . Ze wzglêdu na
przebyty uraz wielonarz¹dowy wykonano
badania obrazowe. Rozwarstwienie aorty zaopatrzono stent-grafem. W kontrolnym badaniu bezporednio po zabiegu stwierdzono
prawid³owe po³o¿enie sentgraftu, a badania
kontrolne wykonano po 6 miesi¹cach, stwierdzaj¹c prawid³owe po³o¿enie stengraftu. Z 5
chorych, 1 chory zmar³ z powodu doznanych
obra¿eñ jamy brzusznej i miednicy mniejszej
w 3 dobie po operacji.
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Wstêp
Do rozwarstwienia aorty dochodzi w
przebiegu rozdarcia b³ony wewnêtrznej
z powodu wynaczynienia siê krwi w b³onie rodkowej i przerwania ci¹g³oci b³ony wewnêtrznej lub pierwotnego uszkodzenia b³ony wewnêtrznej, skutkuj¹cego
rozwarstwieniem b³ony rodkowej naczynia. Skutkiem dzia³ania tego mechanizmu
jest powstanie dwóch wiate³ naczynia:
wiat³a prawdziwego oraz wiat³a rzekomego [1-3]. Do najczêstszych przyczyn
indukuj¹cych rozwarstwienie aorty zaliczamy os³abienie ciany naczynia na skutek wad genetycznych (zespó³ Marfana,
zespó³ Ehlersa i Danlosa, zespó³ Turnera), zmian mia¿d¿ycowych i zapalnych
oraz urazy [4-9].
Rozwarstwienie aorty piersiowej wystêpuje z czêstotliwoci¹ 5-10 przypadków na milion. Dwukrotnie czêciej problem dotyka mê¿czyzn [1,2].
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Wyró¿niamy dwa podstawowe podzia³y ró¿nicuj¹ce typy rozwarstwienia
aorty: podzia³ wed³ug De Bakeya oraz
klasyfikacjê Stanford [10,11].
Podzia³ wg De Bakeya obejmuje trzy
typy charakteryzuj¹ce miejsce powstania
rozwarstwienia. Typ I obejmuje obszar
pocz¹wszy od aorty wstêpuj¹cej, poprzez

The research involved 5 patients among
which a dissection type B (according to the
Stanford classification standards) at the 4-12
cm was discovered during the angio-CT of the
chest. Additionally a dissection of type III (according to De Bekay), as well as type III of the
European Association of Cardiosurgeons. Due
the experienced multi-organ trauma examinations were perfomred. The aortic dissection was
treated with a stentgraft. The controlled postprocedural examination as well as the one conducted six months after the surgery proved the
stengraft to be in proper position. Out of 5 patients, 1 died on the third day after the surgery,
due to traumas suffered to the abdominal cavity and pelvis.

aortê brzuszn¹ a¿ do têtnic biodrowych;
typ II zawiera w sobie jedynie aortê wstêpuj¹c¹ do pnia ramienno-g³owowego oraz
typ III, w którym rozwarstwienie rozpoczyna siê poni¿ej odejcia lewej têtnicy
podobojczykowej w cieni aorty i obejmuje wy³¹cznie jej czêæ zstêpuj¹c¹.
Wed³ug klasyfikacji Stanford rozwarstwienie aorty dzielimy na dwa podstawowe typy. Typ A obejmuje aortê wstêpuj¹c¹, natomiast typ B zawiera wszystkie pozosta³e przypadki. W ostatnich latach Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wprowadzi³o nowy podzia³ obejmuj¹cy 5 klas. Klasa 1 obejmuje p³at b³ony wewnêtrznej pomiêdzy wiat³em prawdziwym a fa³szywym, w klasie 2 dochodzi do przerwania b³ony rodkowej oraz
do wytworzenia krwiaka lub krwotoku
ródciennego, klasa 3 charakteryzuje
niewielkie rozwarstwienie bez krwiaka z
uwypukleniem w miejscu rozdarcia, klasa 4  pêkniêcie blaszki mia¿d¿ycowej i
owrzodzenie aorty otoczone krwiakiem,
klasa 5  rozwarstwienie jatrogenne powsta³e na skutek wprowadzania cewników [12,13].
Rozwarstwienie aorty mo¿emy podzieliæ na ostre i przewlek³e [14-16].
Przewlek³e rozwarstwienie aorty rozpoznajemy, gdy objawy opisywane przez
pacjenta trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 2 tygodnie.
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Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia operacyjnego pourazowego rozwarstwienia aorty piersiowej.
Materia³ i metoda
W 2008 roku w Oddziale Chirurgii
Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego pourazowe rozwarstwienie aorty piersiowej stwierdzono u
5 chorych (4 mê¿czyzn i 1 kobieta) w
wieku od 19 do 58 lat (rednia wieku 40,4
lata). Wszyscy pacjenci przyjêci zostali
do tut. Oddzia³u z powodu urazów wielomiejscowych, jakich doznali w wypadkach komunikacyjnych. 3 pacjentów by³o
nieprzytomnych i zaintubownych, natomiast u 2 chorych nie wystêpowa³y zaburzenia kr¹¿eniowo-oddechowe. W tut.
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonano diagnostykê m.in. badanie RTG klatki piersiowej, g³owy, koñczyn oraz angio
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Poziom hemoglobiny wynosi³ od 9,812,4% mg%. Natomiast pozosta³e wyniki badañ laboratoryjnych nie odbieg³y od
stanu prawid³owego.
3 pacjentów przywieziono do tutejszego Orodka bezporednio po wypadOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 2
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ku komunikacyjnym, natomiast 2 chorych
przekazano do tut. SOR po wstêpnej diagnostyce przeprowadzonej w innych
orodkach. Czas przyjazdu z innych placówek do tut. Oddzia³u wynosi³ oko³o 3h.
Wyniki
Po wykonaniu badañ obrazowych i
badañ laboratoryjnych w stanie miejscowym u wszystkich chorych wystêpowa³
uraz g³owy oraz klatki piersiowej (u 1
chorego krwiak lewej jamy op³ucnowej,
u 2 chorych st³uczenie p³uc, u 2 chorych
rany t³uczone), u 2 chorych stwierdzono

rany t³uczone okolicy ¿uchwowej, u 3
chorych rany t³uczone okolicy kolan, z³amanie nasady dalszej koci promieniowej
prawej u 1 chorego, z³amanie kostki bocznej podudzia prawego u 1 chorego.
U wszystkich chorych na podstawie
angio-TK klatki piersiowej ustalono rozwarstwienie aorty typu B wg klasyfikacji
Stanforda na odcinku od 4 do 12 cm.
Stwierdzono rozwarstwienie aorty typu
III wg De Bekaya oraz klasy 3 wg klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
redni czas oczekiwania na zabieg po
rozpoznaniu rozwarstwienia wynosi³ 3
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zabiegu w wyniku dodatkowych obra¿eñ
jamy brzusznej, miednicy oraz koñczyn.
Trzech chorych po zaopatrzeniu pozosta³ych obra¿eñ wypisano do domu w
stanie ogólnym i miejscowym dobrym.
Czas pobytu w Oddziale Chirurgii Naczyniowej u tych pacjentów wyniós³ 4-7 dni.
Przy wypisie zalecono stosowanie
heparyny drobnocz¹steczkowej przez 30
dni.
Kontrolne badanie TK wykonano po
up³ywie 6 miesiêcy od operacji zaopatrzenia rozwarstwienia aorty. U wszystkich
chorych stwierdzono prawid³owe po³o¿enie stentgraftu bez cech wynaczynienia i
rozwarstwienia.
Omówienie

Rycina 3

godziny.
Po niezbêdnym przygotowaniu pacjentów w trybie pilnym operowano 
rozwarstwienie aorty zaopatrzono przy
pomocy stentgraftu piersiowego Cook
typu Zenith (u 3 chorych), Gore typu TAG
(u 1 chorego), Relay Thoacic Stentgraft
(u 1 chorego).
redni czas zabiegu wyniós³ 1,5 godziny. W kontrolnym TK stwierdzono
prawid³owe po³o¿enie stentgraftu, bez
cech rozwarstwienia. Po zabiegu pacjentów przekazano na Oddzia³ Intensywnej
Terapii celem dalszego leczenia. Czas
pobytu chorych w Oddziale Intensywnej
Terapii waha³ siê od 5 godzin do 6 dni.
U jednego pacjenta zdrenowano lew¹
jamê op³ucnow¹ z powodu krwiaka okolicy op³ucnej. Z uwagi na du¿¹ utratê krwi
do drenu i podejrzenie dalszego uszkodzenia aorty pacjenta ponownie opero-
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wano. Wykonano sternotomiê, usuniêto
masywny krwiak z lewej jamy op³ucnowej nie znajduj¹c miejsca aktywnego
krwawienia oraz za³o¿ono drena¿ ss¹cy
worka osierdziowego i obu jam op³ucnowych. Po zabiegu pacjent leczony by³ w
OIT do czasu stabilizacji stanu ogólnego. W 6 dobie po zabiegu wszczepiania
stentgraftu piersiowego pacjent przekazany zosta³ do Oddzia³u Chirurgii Naczyniowej. W trakcie pobytu na Oddziale
prowadzono rehabilitacjê i leczenie zachowawcze. Po konsultacji ortopedycznej wykonano repozycjê koci nadgarstka prawego uzyskuj¹c zadowalaj¹ce ustawienie od³amów z³amania potwierdzone
w zdjêciu kontrolnym. Pacjenta wypisano do domu w 15 dobie po zabiegu wszczepiania stentgraftu w stanie ogólnym
dobrym.
Jeden chory zmar³ na trzeci¹ dobê po

Badaniem objêto 5 chorych, u których
w czasie badania angio-TK klatki piersiowej stwierdzono rozwarstwienie aorty typu aorty typu B wg klasyfikacji Stanforda na odcinku od 4 do 12 cm. Stwierdzono rozwarstwienie aorty typu III wg
De Bekaya oraz klasy 3 wg klasyfikacji
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. . Ze wzglêdu na przebyty uraz
wielonarz¹dowy wykonano badania obrazowe. Okres przeprowadzanej diagnostyki w ramach SOR wynosi³ 1,5 h natomiast oko³o 3 h wynosi³ czas oczekiwania na dostarczenie stentgraftu. 3 chorych
by³o w stanie ciê¿kim. Wszyscy chorzy
operowani byli w znieczuleniu ogólnym.
Czas zabiegu wynosi³ oko³o 1,5 h. Na
rycinie 1 przedstawiono angioTK aorty
piersiowej z uwidocznionym rozwarstwieniem w p³aszczynie pionowej oraz
poziomej. Na zdjêciu 2 przedstawiono
sposób zaopatrzenia rozwarstwienia aorty
piersiowej, natomiast na rycinie 3 przedstawiono angio-TK z ufiksowanym stengrafem.
Podobnie jak Erbel i wsp. rozwarstwienie aorty zaopatrzono stent-grafem.
W kontrolnym badaniu bezporednio po
zabiegu stwierdzono prawid³owe po³o¿enie sentgraftu, a badania kontrolne wykonano po 6 miesi¹cach, stwierdzaj¹c
prawid³owe po³o¿enie stengraftu. Z 5
chorych, 1 chory zmar³ z powodu doznanych obra¿eñ jamy brzusznej i miednicy
mniejszej w 3 dobie po operacji. Podobne wyniki i podobny sposób zaopatrzenia opisywali inni autorzy [1,2,4,9,15].
Wnioski
Na obecnym etapie rozwoju metod
wewn¹trznaczyniowych leczenie pourazowych rozwarstwieñ aorty piersiowej
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jest najlepsz¹ metod¹ ratuj¹c¹ ¿ycie i powinno byæ wykonywane w trybie pilnym
w orodkach referencyjnych.
U wszystkich chorych, u których dosz³o do urazu klatki piersiowej powinno
zostaæ wykonane badanie angio-TK celem oceny aorty piersiowej.
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