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Leczenie chorych z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy wci¹¿ budzi wiele kontrowersji na ca³ym wiecie, a jednoczenie stanowi du¿e wyzwanie dla chirurgów. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê
pacjentów z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy nie ma wytycznych jak postêpowaæ
z takimi chorymi. Nie jest do koñca jasne czy u chorych z jednoczasowym
têtniakiem aorty brzusznej i rakiem
odbytnicy wykonywaæ zabieg operacyjny polegaj¹cy na jednoczasowej rekonstrukcji aorty brzusznej i przednim
wyciêciu raka odbytnicy, czy wykonaæ
dwa niezale¿ne zabiegi operacyjne. W
naszej pracy przedstawiamy opis pacjentki leczonej jednoczasowo chirurgicznie z powodu têtniaka aorty
brzusznej i raka odbytnicy, a tak¿e
przedstawiamy przegl¹d najnowszej
literatury zwi¹zanej z tym tematem.

Treating patients suffering from a
simultaneous abdominal aortic aneurysm and rectal carcinoma is still a
controversial issue, and at the same
time poses a huge challenge for surgeons. Because of a small number of
such patients there are no specific
medical recommendations how to deal
with these cases. It is not quite clear
whether to perform a surgery consisting in simultaneous abdominal artery
reconstruction and an anterior rectal
excision in these patients, or to perform two independent operations. In
the following article we present a case
of a patient who underwent a simultaneous surgery of the abdominal aortic aneurysm and rectal carcinoma and
also review the literature dealing with
this issue.
S£OWA KLUCZOWE:

Wstêp
Liczba nowych zachorowañ i zgonów
spowodowana nowotworami z³oliwymi
w Polsce wzrasta z roku na rok. Obserwujemy szczególnie szybki wzrost liczby nowych zachorowañ i zgonów spowodowanych nowotworami przewodu pokarmowego zarówno wród kobiet jak i
mê¿czyzn.
Obecnie rak odbytnicy jest jednym z
najczêciej wystêpuj¹cych nowotworów
z³oliwych w Polsce. Wed³ug Krajowego Rejestru Nowotworów w 2006 roku
zachorowa³o na raka odbytnicy 3075
mê¿czyzn i 2006 kobiet. W 2006 roku
odnotowano 1387 zgonów mê¿czyzn i
1006 zgonów kobiet spowodowanych
tym nowotworem. Najwiêksz¹ liczbê nowych zachorowañ na raka odbytnicy zarówno w grupie kobiet jak i mê¿czyzn
obserwuje siê w miêdzy 60 a 75 rokiem
¿ycia.
Zarówno w Polsce jak i na ca³ym
wiecie obserwuje siê wzrost liczby chorych, u których rozpoznaje siê i u których

wykonuje siê operacje z powodu têtniaków aorty brzusznej. Têtniaki te najczêciej wystêpuj¹ u osób powy¿ej 65 roku
¿ycia. Szacuje siê, ¿e têtniaki aorty
brzusznej mog¹ wystêpowaæ u oko³o 4%
osób w wieku 60-65 lat, u oko³o 6% osób
w wieku 65-74 lat i u oko³o 9% ludzi w
wieku powy¿ej 75 roku ¿ycia [1]. Brak
jest obecnie dok³adnych danych przedstawiaj¹cych liczbê nowych zachorowañ na
têtniaki aorty brzusznej w Polsce. Wed³ug
danych czêstoæ wystêpowania têtniaków
aorty brzusznej u mê¿czyzn jest prawie 9
razy wiêksza ni¿ u kobiet (1-6). Przyczyny powstawania têtniaków aorty brzusznej nie zosta³y jeszcze do koñca wyjanione, ale obserwacje kliniczne wyranie
wskazuj¹ na czêstsze wystêpowanie têtniaków aorty brzusznej u na³ogowych
palaczy, osób z nadcinieniem têtniczym
czy u osób, u których w rodzinie wystêpowa³ têtniak aorty brzusznej [2-4]. Ponad 95% têtniaków aorty brzusznej
umiejscowione jest obwodowo od miejsca odejcia têtnic nerkowych [5,6].
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Jednoczasowe wystêpowanie u chorego raka odbytnicy i têtniaka aorty
brzusznej jest bardzo rzadkie [7-11]. W
swoim artykule Robinson i wsp. [8] donosz¹, i¿ w ci¹gu 10 lat zoperowali 1337
chorych z têtniakami aorty brzusznej
wród których tylko u 19 stwierdzono jednoczasowe wystêpowanie raka jelita grubego. W tej pracy czêstoæ wystêpowania jednoczasowego têtniaka aorty
brzusznej i raka jelita grubego wynosi³a
1,4%.
Nora i wsp. [12] w swoim artykule
przedstawili wyniki badañ przeprowadzonych na grupie 3500 chorych operowanych z powodu têtniaka aorty brzusznej
w okresie 12 lat w Mayo Clinic, gdzie
tylko u 17 chorych stwierdzono wspó³wystêpowanie raka jelita grubego. W tym
artykule czêstoæ wystêpowania jednoczasowego raka jelita grubego i têtniaka
aorty brzusznej wynios³a 0,5%.
Szilagyi i wsp. [13] ocenili prawdopodobieñstwo wyst¹pienia jednoczasowego nowotworu z³oliwego i têtniaka
aorty brzusznej na 3,9%. W ich artykule
czêstoæ wystêpowania jednoczasowego
têtniaka aorty brzusznej z rakiem prostaty wynosi³a 0,2%, z rakiem p³uca 1,0%,
a z rakiem jelita grubego 1,2%.
Ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ liczbê
zachorowañ na nowotwory i coraz bardziej wyrafinowany sprzêt do badañ diagnostycznych, a tak¿e wzrost w populacji liczby osób powy¿ej 65 roku ¿ycia,
lekarze coraz czêciej bêd¹ spotykaæ siê
z chorymi, u których wystêpowaæ bêdzie
jednoczasowo têtniak aorty brzusznej i
nowotwór [10,11].

nej rednicy oko³o 7 cm i bardzo dobre
warunki do przedniego wyciêcia odbytnicy, chora zosta³a poddana jednoczasowemu zabiegowi operacyjnemu polegaj¹cemu w pierwszej kolejnoci na wykonaniu operacji naczyniowej (rekonstrukcji aorty brzusznej), a nastêpnie onkologicznej (przedniego wyciêcia odbytnicy,
TME). Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosi³ 240 minut, czas zaklemowania aorty brzusznej wynosi³ 30 minut,
utrata krwi wynios³a 1200 ml.
Przebieg pooperacyjny u chorej by³
niepowik³any i w 14 dobie po zabiegu
operacyjnym chora zosta³a wypisana do
domu w stanie ogólnym dobrym.
Obecnie chora znajduje siê pod opiek¹ Poradni Onkologicznej i Poradni Chorób Naczyñ Obwodowych.
Leczenie chorych z jednoczasowym
têtniakiem aorty brzusznej
i rakiem odbytnicy
Obecnie trwa dyskusja jak powinno
siê leczyæ chorych z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy [14-18]. Czêæ lekarzy uwa¿a, ¿e ze
wzglêdu na du¿e ryzyko pêkniêcia têtniaka aorty brzusznej po przednim lub
brzuszno-kroczowym wyciêciu odbytnicy z powodu raka zabieg operacyjny powinien zostaæ wykonany jednoczasowo
lub w pierwszym etapie powinno wykonaæ siê rekonstrukcjê aorty brzusznej po-

przez wszczepienie protezy aortalno-aortalnej lub aortalno-dwuudowej, a nastêpnie przeprowadziæ operacjê onkologiczn¹ [19,20]. Jednoczasowe przeprowadzenie operacji naczyniowej i onkologicznej
zwi¹zane jest z brakiem ewentualnego
ryzyka szybkiego i niekontrolowanego
wzrostu guza nowotworowego [21-24].
Czêæ lekarzy uwa¿a, ¿e w przypadku raka pêcherzyka ¿ó³ciowego lub trzustki, gdzie rokowanie dla chorego jest z³e,
w pierwszej kolejnoci chory powinien
zostaæ poddany operacji onkologicznej,
a nastêpnie po kilku dniach operacji rekonstrukcji aorty brzusznej [25,26].
Chirurdzy, którzy s¹ zwolennikami
leczenia chorych z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy dwuetapowo uwa¿aj¹, ¿e takie postêpowanie ogranicza ryzyko infekcji
wszczepianej protezy aortalno-aortalnej
lub aortalno-dwuudowej [8,9,12,21]. W
przypadku zaka¿enia protezy aortalnej
miertelnoæ wynosi w granicach 65%. Po
przeszukaniu bazy Pubmed stwierdzilimy brak doniesieñ mówi¹cych o infekcji wszczepionej protezy aortalnej podczas jednoczasowej operacji têtniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy [22,27]. Istniej¹ jednak w bazie Pubmed doniesienia mówi¹ce o infekcjach wszczepianych
protez aortalno-aortalnych lub aortalnodwuudowych po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych jednoczasowo
z rekonstrukcj¹ aorty brzusznej [27-30].

Opis przypadku
65-letnia chora zosta³a przyjêta do
Oddzia³u Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. dr Miko³aja Pirogowa w
£odzi z powodu rozpoznanego w badaniach obrazowych têtniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy. W wykonanej tomografii komputerowej u chorego stwierdzono têtniaka aorty brzusznej (rycina 1 i 2).
W kolonoskopii rak odbytnicy zosta³ uwidoczniony na 10 cm od odbytu. Guz nie
zamyka³ wiat³a jelita grubego, jego rednica wynosi³a oko³o 2 cm. Wynik badania histopatologicznego: gruczolakorak.
W badaniu TK (rycina 3) nie stwierdzono naciekania gruczolakoraka na s¹siednie narz¹dy w miednicy.
Pacjentka zosta³a zakwalifikowana do
zabiegu operacyjnego. Ze wzglêdu na
obecnoæ du¿ego têtniaka aorty brzusz-
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Rycina 1
Obraz pokazuj¹cy têtniaka aorty brzusznej rednicy oko³o 7 cm w TK brzucha.
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Rycina 2
Obraz przedstawiaj¹cy têtniaka aorty brzusznej w TK brzucha.

Rycina 3
Obraz z TK miednicy przedstawiaj¹cy gruczolakoraka odbytnicy.

W swojej pracy Szilagyi i wsp. [13]
przedstawiaj¹ pogl¹d, ¿e u chorych, u których przed zabiegiem operacyjnym
stwierdzono jednoczasowe wystêpowanie têtniaka aorty brzusznej i guz nowotworowy, w pierwszej kolejnoci powinna zostaæ poddana operacji ta choroba,
która daje objawy. W przypadku, gdy
mamy doczynienia zarówno z objawowym têtniakiem aorty brzusznej jak i rakiem odbytnicy, powinien zostaæ wykonany jednoczasowy zabieg operacyjny
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polegaj¹cy na rekonstrukcji aorty brzusznej i przednim lub brzuszno-kroczowym
wyciêciu odbytnicy.
W ostatnich latach przewa¿a pogl¹d,
i¿ za wyborem optymalnego postêpowania leczniczego u takich chorych powinna decydowaæ wielkoæ têtniaka aorty
brzusznej [31]. W przypadku têtniaków
aorty brzusznej wielkoci do 5 cm (ryzyko pêkniêcia wynosi do 5%), gdzie ryzyko pêkniêcia jest niskie w pierwszym etapie mo¿liwe jest wykonanie operacji on-

kologicznej, a w drugim etapie operacji
naczyniowej. Natomiast w przypadku,
gdy wielkoæ têtniaka aorty brzusznej jest
wiêksza ni¿ 7 cm (ryzyko pêkniêcia têtniaka wynosi od 20% do 40%), w pierwszej kolejnoci powinna zostaæ przeprowadzona operacja rekonstrukcji aorty
brzusznej, ewentualnie powinno siê zaplanowaæ u takiego chorego wykonanie
jednoczasowego zabiegu operacyjnego
naczyniowego i onkologicznego (rycina
4) [31,32].
Robbato i wsp. [33] w swoim artykule przedstawili wyniki ankiety przeprowadzonej wród 46 profesorów praktykuj¹cych chirurgiê ogóln¹ i naczyniow¹
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, których zapytano jak powinno leczyæ siê chorych z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita
grubego. 1/3 pytanych profesorów odpowiedzia³a, ¿e w pierwszej kolejnoci wykona³aby operacjê onkologiczn¹, a w drugim etapie operacjê naczyniow¹; kolejna
1/3 uzna³a, ze w pierwszej kolejnoci nale¿a³oby wykonaæ rekonstrukcjê aorty
brzusznej, a w drugim etapie operacjê
onkologiczn¹. Kolejna 1/3 ankietowanych profesorów odpowiedzia³a, i¿ decyzjê o operacji jednoczasowej lub dwuetapowej uzale¿ni³aby od warunków panuj¹cych w jamie brzusznej podczas operacji. Tylko 2 profesorów opowiedzia³o
siê za jednoczasowym przeprowadzeniem zabiegu operacyjnego polegaj¹cego na rekonstrukcji aorty brzusznej i resekcji raka jelita grubego.
W raku odbytnicy stosuje siê tak¿e
radiochemioterapiê. Na podstawie badañ
dowiedziono, i¿ chemioterapia adjuwantowa mo¿e powodowaæ powiêkszanie siê
i pêkanie du¿ych naczyñ zarówno zmienionych têtniakowato jak i o prawid³owej budowie [34,35]. Dlatego Lauro i
wsp. [36] zalecaj¹, aby przed podaniem
chemioterapii chorzy z têtniakami, których wielkoæ przekracza 6 cm byli najpierw poddani zabiegowi operacyjnemu
polegaj¹cemu na rekonstrukcji aorty
brzusznej.
Ostatnie lata przynios³y nowe a zarazem prze³omowe zmiany w leczeniu têtniaków aorty brzusznej. W XXI wieku w
leczeniu chorób uk³adu naczyniowego, w
tym tak¿e w leczeniu têtniaków aorty
brzusznej, coraz wiêksz¹ rolê zaczynaj¹
odgrywaæ procedury wewn¹trznaczyniowe (EVAR  Endovascular Aortic Repair). Zapocz¹tkowany w XX wieku przez
Charlesa Dottera rozwój technik cewnikowania naczyñ trwa do dnia dzisiejszego, a efektem tego rozwoju by³o wyko-
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Objawowy AAA
Nie powoduj¹cy niedro¿noci CRC

Operacja AAA

Chorzy wysokiego ryzyka

EVAR

Szybszy powrót do zdrowia.
Krótsza zw³oka z kolejn¹ operacj¹.

Niemo¿liwe leczenie EVAR

Klasyczna operacja AAA

AAA = 6 cm

Operacja CRC
Wspó³istniej¹cy
AAA + RCR
Nieobjawowy AAA
Nie powoduj¹cy niedro¿noci CRC
AAA < 6 cm

Jednoczasowa operacja AAA i CRC

Operacja CRC

AAA < 6 cm

Operacja AAA

Powoduj¹cy niedro¿noæ CRC
Nieobjawowy AAA
AAA = 6 cm
Du¿e ryzyko pêkniêcia AAA

Gdzie:
AAA - têtniak aorty brzusznej;
CRC - rak jelita grubego;
EVAR - wewn¹trznaczyniowe leczenie têtniaka aorty brzusznej.

Stentowanie CRC
Operacja AAA

Rycina 4
Sugerowany algorytm postêpowania w przypadku jednoczasowego raka odbytnicy i têtniaka aorty brzusznej wed³ug Shalhoub J., Naughton P., Lau N. et al.:
Concurent colorectal malignancy and abdominal aortic aneurysm: a multicenter experience and review of the literature. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37:
544-556.

nanie 17 lat temu przez Juana Carlosa
Parodiego pierwszej  zakoñczonej pe³nym sukcesem  wewn¹trznaczyniowej
operacji têtniaka aorty brzusznej [37,38].
Obecnie istniej¹ doniesienia mówi¹ce
tak¿e o wewn¹trznaczyniowym leczeniu
têtniaka aorty brzusznej w pierwszym etapie, a nastêpnie o podjêciu po 2-3 dniach
leczenia chirurgicznego raka odbytnicy
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[39]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ przed
wykonaniem wewn¹trznaczyniowego leczenia têtniaka aorty brzusznej u ka¿dego chorego nale¿y wykonaæ dok³adn¹ diagnostykê przedoperacyjn¹, która powinna polegaæ na wykonaniu spiralnej tomografii komputerowej i/lub angiografii
MRI. Badania te maj¹ na celu dok³adn¹
ocenê d³ugoci, rednicy jak równie¿

stopnia zagiêcia szyi têtniaka, a tak¿e ocenê obecnoci blaszek mia¿d¿ycowych i
ewentualnej skrzepliny w wietle têtniaka [40,41]. Metodê wewn¹trznaczyniowego leczenia têtniaka aorty brzusznej
przeprowadza siê u chorego tylko wtedy,
gdy nie ma k¹towych zagiêæ w przebiegu
têtniaka, szyja têtniaka nie jest zbyt krótka, a têtnice biodrowe nie maj¹ krêtego
75

przebiegu [42]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ta
metoda leczenia w porównaniu do operacji klasycznej jest metod¹ now¹ i nie
jest jeszcze dok³adnie poznana jej skutecznoæ [43,44].
Podsumowanie
Leczenie chorych z jednoczasowym
têtniakiem aorty brzusznej i rakiem jelita
grubego w dalszym ci¹gu na ca³ym wiecie budzi wiele kontrowersji. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ chorzy z jednoczasowym rakiem odbytnicy i têtniakiem aorty brzusznej s¹ z regu³y osobami w starszym wieku i czêsto z wieloma obci¹¿eniami internistycznymi, dlatego w okresie przedoperacyjnym ka¿dy z tych chorych powinien zostaæ doprowadzony do mo¿liwie jak najlepszego stanu klinicznego. W
okresie pooperacyjnym ka¿dy chory powinien byæ pod szczególn¹ opiek¹ zarówno chirurgiczn¹, anestezjologiczn¹ jak i
internistyczn¹. Leczenie chorych z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej
i nowotworem z³oliwym powinno odbywaæ siê w wysokospecjalistycznych Oddzia³ach Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, gdzie mo¿liwe jest wykonanie zarówno operacji naczyniowej jak i onkologicznej podczas jednego zabiegu operacyjnego.
Uwa¿amy, ¿e ka¿dego chorego z jednoczasowym têtniakiem aorty brzusznej
i rakiem odbytnicy powinno traktowaæ siê
indywidualnie, a leczenie takiego chorego powinno byæ uzale¿nione od jego stanu klinicznego.
Ka¿dy chory po jednoczasowym b¹d
dwuetapowym chirurgicznym leczeniu
têtniaka aorty brzusznej i raka odbytnicy
powinien pamiêtaæ, ¿e pomylnie zakoñczona operacja nie zapewnia mu sta³ego
zdrowia do koñca ¿ycia. Chorzy tacy powinni znajdowaæ siê pod sta³¹ i cis³¹
kontrol¹ zarówno Poradni Chorób Naczyñ Obwodowych dzia³aj¹cych przy
Oddzia³ach Chirurgii Naczyniowej jak i
Poradni Onkologicznej. U takich chorych
nale¿y wykonywaæ okresowo badania
USG-D aorty i têtnic koñczyn dolnych, a
tak¿e regularnie oznaczaæ marker CEA
i/lub wykonywaæ TK, która jest w stanie
wykryæ przerzuty do innych narz¹dów.
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