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2.1. Wstêp

Zwê¿enie aorty w miejscu jej cie�ni, tj. miêdzy odej�ciem têtnicy podoboj-
czykowej lewej od ³uku aorty a miejscem po³¹czenia z przewodem têtniczym (lub
przyczepem wiêzad³a têtniczego Botalla), definiuje siê jako koarktacja aorty.
Warto wspomnieæ, i¿ w odcinku tym �wiat³o aorty jest u noworodka fizjologicz-
nie wê¿sze o ok. 2 mm od jej pozosta³ych czê�ci a zwê¿enie pozostawiaj¹ce ponad
1/3 �wiat³a nie powoduje najczê�ciej zaburzeñ hemodynamicznych. Koarktacja
aorty jest ósm¹ co do czêsto�ci wystêpowania wrodzon¹ wad¹ serca i naczyñ,
diagnozowan¹ dwukrotnie czê�ciej u ch³opców ni¿ u dziewczynek, niemal trzy-
krotnie czê�ciej wystêpuje u dzieci rasy bia³ej (w porównaniu do innych ras) (1).
Wada ta stanowi ok. 5% wszystkich anomalii wrodzonych, najczê�ciej pojawia
siê przypadkowo, poznan¹ korelacj¹ jest typowe wystêpowanie koarktacji
u dziewczynek z zespo³em Turnera (2) oraz w zespole �p³etwiastej szyi� (patrz
tom I roz. 22). Powstawanie zwê¿enia cie�ni aorty w tym zespole t³umaczone
jest utrudnionym odp³ywem ch³onki w okresie ¿ycia p³odowego. Wspó³istnienie
p³etwiastej szyi jest równie¿ konsekwencj¹ nieprawid³owego sp³ywu limfy z o-
kolicy szyi. Znane s¹ doniesienia o monozygotycznych bli�niêtach z koarktacj¹
oraz o jej wystêpowaniu rodzinnym.

Niekiedy mianem koarktacji aorty b³êdnie okre�la siê wady nabyte, jak w przy-
padku choroby Takayashu, czy te¿ nawrót zwê¿enia powsta³ego w miejscu poprzed-
nio wykonanej korekcji wady, szczególnie zabiegów chirurgicznych wykonywa-
nych w okresie noworodkowym. Ponowne zwê¿enie aorty w miejscu wady pier-
wotnej, powsta³e w ró¿nych odstêpach czasu po leczeniu chirurgicznym, jest w rze-
czywisto�ci restenoz¹ po operacji zwê¿enia cie�ni aorty, a nie rekoarktacj¹.

2.2. Historia

Koarktacjê aorty opisa³ po raz pierwszy Morgagni w 1760 r. W 1837 r. Michel
odnotowa³ obecno�æ nadmiernie poszerzonych naczyñ powy¿ej i poni¿ej, zwê¿e-
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nia, trafnie przypisuj¹c im rolê sieci kr¹¿enia obocznego (1). Klasyfikacja zwê-
¿enia cie�ni aorty, z podzia³em na typ noworodkowy i doros³y, zosta³a wprowadzona
przez Johnsona w 1951 r. Pierwszego wyciêcia koarktacji aorty z zespoleniem jej
brzegów koniec-do-koñca dokonali Crafoord i Nylin w 1945 r (3), niezale¿nie za�
od nich w tym samym roku lecz nieco pó�niej opisali swój sukces Gross i Huf-
nagel (4). Calodney i Carson w 1950 r. dokonali po raz pierwszy korekcji zwê¿e-
nia cie�ni w okresie niemowlêcym (5), za� w 1952 r. Kirklin dokona³ pomy�lnej
operacji u najm³odszego pacjenta z t¹ wad¹ � 10-tygodniowego niemowlêcia (6).
Zastosowanie homograftu aortalnego jako materia³u do naprawy zwê¿onej aorty
w okolicy cie�ni zosta³o przedstawione jako metoda alternatywna przez Grossa
w 1951 r. (7), z kolei technikê plastyki aorty w miejscu koarktacji z zastosowaniem
³aty z tworzywa sztucznego zapocz¹tkowa³ Vosschulte w 1957 r. (8). Poszerzenie
zwê¿onego odcinka aorty uszypu³owan¹ ³at¹ z w³asnej têtnicy podobojczykowej
zosta³o zaproponowane jako jedno z rozwi¹zañ technicznych w kardiochirurgii
dzieciêcej, przez Waldhausena i Nahrwolda w 1966 r (9).

Pierwsz¹ w Polsce operacjê koarktacji aorty wykona³ natomiast Manteuffel
w 1957 r. w Warszawie.

2.3. Anatomia i patomechanizm

Zwê¿enie cie�ni aorty mo¿e mieæ charakter przewodowy, obejmuje wtedy
odcinek od kilku do kilkunastu milimetrów lub pier�cieniowy � b³oniasty, ogra-
niczony do miejsca pier�cienia zmniejszaj¹cego �wiat³o przep³ywu. Zwê¿enie
przewodowe mo¿e obejmowaæ odcinek od têtnicy podobojczykowej lewej do
przyczepu przewodu têtniczego a tak¿e siêgaæ poni¿ej, w kierunku aorty piersio-
wej. W zwê¿eniu b³oniastym czêsto pozostaje jedynie szczelinowate �wiat³o aorty,
ograniczone do powierzchni milimetrowego otworu w �rodku pier�cienia. Mo¿-
liwe jest tak¿e ca³kowite zaro�niêcie aorty w miejscu pier�cienia, z przerwaniem
ci¹g³o�ci przep³ywu. Warto zaznaczyæ, ¿e zwê¿enie przewodowe jest najczê�ciej
wyra�nie widoczne po otwarciu klatki piersiowej i op³ucnej �ciennej nad aort¹,
za� b³oniaste mo¿e wymagaæ dokonania pomiaru ci�nieñ, celem potwierdzenia
jego obecno�ci. Zwê¿eniu przewodowemu cie�ni aorty u noworodków mo¿e to-
warzyszyæ hypoplazja dystalnej czê�ci ³uku aorty, co utrudnia precyzyjn¹ loka-
lizacjê wady. Przyjmuje siê, ¿e w ok. 50% zwê¿eniu cie�ni towarzyszy dwup³at-
kowa zastawka aortalna.

Zazwyczaj przytaczane s¹ dwie teorie próbuj¹ce wyja�niæ patomechanizm po-
wstawania koarktacji aorty. Pierwsza z nich, wprowadzona niezale¿nie przez Cra-
igie (10), �kodê (11) i Broma (12), upatruje przyczynê wady w defekcie blaszki
�rodkowej �ciany ³uku aorty, w miejscu cie�ni. Na podstawie badañ histopatolo-
gicznych wycinków �ciany aorty w tej okolicy stwierdzono bowiem wystêpowa-
nie tkanki w³óknistej, identycznej jak w przewodzie têtniczym Botalla, która
wskutek zadzia³ania czynników chemicznych i fizycznych wkrótce po urodzeniu
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dziecka, prowadzi do obkurczenia naczynia, powoduj¹c zwê¿enie z nastêpstwa-
mi hemodynamicznymi. Druga teoria, przedstawiona przez Rudolph�a (11), opiera
siê na niedostatecznym przep³ywie krwi przez odcinek cie�ni aorty w okresie p³o-
dowym, kiedy to dop³yw do dolnej czê�ci cia³a odbywa siê w 90% dziêki czyn-
nemu przewodowi têtniczemu. Obszar cie�ni aorty otrzymuje jedynie ok. 10%
rzutu minutowego serca, co sprzyja s³abszemu rozwojowi tej czê�ci naczynia.
Zgodnie z t¹ teori¹, koarktacja czê�ciej towarzyszy wrodzonym ubytkom prze-
grody miêdzykomorowej, za� nie mo¿e wspó³istnieæ np. z atrezj¹ zastawki têt-
nicy p³ucnej. Teoria hemodynamiczna nie wyja�nia jednak wystêpowania koark-
tacji aorty jako wady izolowanej, bez dodatkowych wad z przeciekiem wewn¹trz-
sercowym oraz koarktacji pozaprzewodowej.

Obecnie odchodzi siê od stosowanego tradycyjnie podzia³u na koarktacjê typu
niemowlêcego i typu doros³ych, wprowadzonego przez Johnsona w 1951 r. Po-
dzia³ ten uwzglêdnia zarówno nasilenie objawów wady, jak te¿ okres, w którym
staj¹ siê one istotne dla hemodynamiki pacjenta. Koarktacja typu niemowlêcego
daje bardziej nasilone objawy, rzadko wystêpuje jako wada izolowana, zwê¿e-
nie zlokalizowane jest bli¿ej dystalnej czê�ci ³uku aorty i czêsto towarzyszy mu
ró¿nego stopnia hypoplazja tej okolicy. Czêsto pojawia siê niewydolno�æ kr¹-
¿enia. Zwê¿enie w koarktacji typu doros³ych jest zlokalizowane bardziej dystal-
nie (pozaprzewodowo), najczê�ciej wystêpuje jako jedyna wada, z nadmiernie roz-
winiêt¹ sieci¹ naczyñ kr¹¿enia obocznego, postenotycznym poszerzeniem aorty
piersiowej (niekiedy jest to têtniak prawdziwy) oraz przerostem lewej komory
serca. Powszechnie przyjmuje siê uniwersalny podzia³ na trzy typy zwê¿enia,
w zale¿no�ci od po³o¿enia przetrwa³ego przewodu têtniczego Botalla (lub wiê-
zad³a têtniczego) w stosunku do zwê¿enia aorty: ponadprzewodowe (ryc. 1a), po-
zaprzewodowe (ryc. 1b) oraz zwê¿enie oko³oprzewodowe (ryc. 1c). Dodatkowo
koarktacje mo¿na podzieliæ na proste � bez towarzysz¹cych wad wrodzonych oraz

Ryc. 1. Typy anatomiczne zwê¿enia cie�ni aorty; a) nadprzewodowe, zlokalizowane powy¿ej
miejsca przyczepu przetrwa³ego przewodu têtniczego Botalla, b) podprzewodowe, zlokalizowane
poni¿ej miejsca przyczepu przetrwa³ego przewodu têtniczego Botalla (na schemacie uwidocznio-
no wiêzad³o têtnicze), c) oko³oprzewodowe, zlokalizowane w miejscu przyczepu przetrwa³ego

przewodu têtniczego Botalla

a) b) c)
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z³o¿one � skojarzone najczê�ciej z hipoplazj¹ ³uku aorty (ryc. 2), ubytkiem prze-
grody miêdzykomorowej, stenoz¹ czêsto dwup³atkowej zastawki aortalnej (za-
stawkow¹ i podzastawkow¹) oraz nieprawid³owo�ciami zastawki mitralnej (dys-

plazja p³atków, pier�cieñ nadzastawkowy,
zastawka �spadochronowa�) (13). Wspó-
³istnienie koarktacji aorty, zwê¿enia pod-
zastawkowego aorty i stenozy mitralnej
okre�la siê zespo³em Shone�a.

Ryc. 2. Zwê¿enie cie�ni aorty towarzysz¹ce hypo-
plazji ³uku aorty

2.4. Objawy i rozpoznanie

Koarktacja u niemowl¹t przebiega z objawami jawnej niewydolno�ci kr¹¿e-
nia, która stanowi zagro¿enie dla ¿ycia i wymaga interwencji chirurgicznej
w trybie pilnym (14). Istotnemu hemodynamicznie zwê¿eniu towarzyszy szero-
ki przewód têtniczy Botalla, który wobec s³abo rozwiniêtego kr¹¿enia oboczne-
go stanowi g³ówne (lub jedyne) �ród³o dop³ywu krwi do dolnej czê�ci cia³a.
W obrazie klinicznym dominuje czêsto brak têtna na têtnicy udowej, któremu to-
warzyszy duszno�æ. Niekiedy za� sprawny przep³yw przez przewód têtniczy
skutkuje dobrze wype³nionym têtnem na têtnicy udowej. Badanie gazometrycz-
ne krwi têtniczej i w³o�niczkowej w dolnej czê�ci cia³a, wskazuje na znacznie
ni¿sze warto�ci utlenowania ni¿ w czê�ci górnej. Fenomen ten traktowany jest
jako dodatkowy element diagnostyczny koarktacji, z czynnym, p³odowym prze-
wodem têtniczym. Stan ogólny dziecka jest wyj�ciowo ciê¿ki i ulega postêpu-
j¹cemu pogorszeniu, gdy¿ do zaburzeñ hemodynamicznych stopniowo do³¹cza-
j¹ siê objawy niedokrwienia trzewnego i koñczyn dolnych, z postêpuj¹c¹ niewy-
dolno�ci¹ nerek i rozwijaj¹c¹ siê kwasic¹ metaboliczn¹. Os³abieniu ulega barie-
ra ochronna jelit przed infekcj¹, co mo¿e powodowaæ rozwój zagra¿aj¹cej ¿yciu
posocznicy. Opisano ponadto zwiêkszon¹ czêsto�æ krwawieñ wewn¹trzczaszko-
wych. Znaczna czê�æ nieleczonych niemowl¹t ginie przed up³ywem 6 miesi¹ca
¿ycia. Istotne znaczenie ma dynamika zamykania siê przewodu Botalla � przed³u-
¿one sprawne jego funkcjonowanie umo¿liwia adaptacjê lewej komory do do-
datkowego obci¹¿enia (przerost) oraz rozwój kr¹¿enia obocznego (15).

Koarktacja u dzieci starszych zostaje najczê�ciej rozpoznana w wieku szkol-
nym, podobnie jak i u doros³ych, najczê�ciej przypadkowo (14). Podczas badañ
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lekarskich pacjent zg³asza nadci�nienie têtnicze, bóle i zawroty g³owy, niekiedy
krwawienia z nosa i bóle ³ydek w czasie biegania. Rozwój fizyczny dzieci mo¿e
byæ ca³kowicie prawid³owy, jednak czasami daje siê zauwa¿yæ dysproporcjê
w rozwoju górnej (nadmiernie rozwiniêta klatka piersiowa, sylwetka atlety) i dol-
nej (szczup³e koñczyny dolne) czê�ci cia³a. Niekiedy zwraca uwagê nadmierne
têtnienie têtnic szyjnych z mrukiem w okolicy nadmostkowej. S³abiej wyczuwalne
têtno na têtnicy udowej i ró¿nica ci�nienia têtniczego na koñczynach górnych
i dolnych pozwala na, niemal pewne, rozpoznanie zwê¿enia aorty w miejscu
cie�ni.

Najbardziej istotne dla rozpoznania zwê¿enia cie�ni aorty jest badanie echo-
kardiograficzne, z ocen¹ przep³ywu metod¹ Dopplera. Pozwala ono okre�liæ sto-
pieñ i charakter zwê¿enia, jego typ, po³o¿enie w stosunku do przewodu têtniczego
oraz ró¿nicê ci�nieñ w aorcie powy¿ej i poni¿ej zwê¿enia. Dodatkowo diagno-
styka ultrasonograficzna powinna odpowiedzieæ na pytanie, czy koarktacji aorty
towarzysz¹ dodatkowe anomalie, w tym przeciekowe wady wewn¹trzsercowe
oraz czy obok typowego zwê¿enia nie ma zwê¿eñ dodatkowych a tak¿e hypo-
plazji ³uku aorty. Niezmiernie wa¿na jest precyzyjna ocena wielko�ci i charak-
teru przep³ywu przez przewód têtniczy Botalla u noworodka, gdy¿ ma ona de-
cyduj¹ce znaczenie w wyborze sposobu postêpowania przed zabiegiem, w tym
tak¿e podjêciu decyzji o w³¹czeniu wlewu prostaglandyny E1. Je¿eli diagnosty-
ka taka jest niejednoznaczna lub wskazuje na nietypowy obraz zwê¿enia a stan
ogólny pacjenta nie zmusza do natychmiastowej interwencji, mo¿liwe jest
wykonanie cewnikowania serca z aortografi¹ (ryc. 3, 4, 5), pomiarem ci�nieñ
i saturacji krwi. U¿yteczne s¹ cyfrowe metody diagnostyki obrazowej: cyfrowa
angiografia subtrakcyjna (DSA), magnetyczny rezonans j¹drowy (ryc. 6) i tomo-
grafia spiralna, które umo¿liwiaj¹ pe³n¹ ocenê morfologii aorty w jej odcinku pier-

Ryc. 3. Obraz angiograficzny koarktacji aor-
ty: widoczna b³oniasta przegroda tworz¹ca

zwê¿enie cie�ni

Ryc. 4. Obraz angiograficzny koarktacji aor-
ty: strza³ka wskazuje na têtniaka tu¿ po-

nad miejscem zwê¿enia cie�ni aorty

Zwê¿enie cie�ni aorty
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Ryc. 5. Obraz angiograficzny ciasnej koarktacji aorty:
widoczne postenotyczne poszerzenie aorty zstêpuj¹cej

bezpo�rednio za zwê¿eniem cie�ni

Ryc. 6. a, b. Obraz koarktacji uzyskany w badaniu magnetycznym rezonansem j¹drowym (NMR),
dwie fazy badania (a i b) u tego samego (12-letniego) dziecka. Bia³a strza³ka wskazuje miejsce

b³oniastej przegrody

a b
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siowym a tak¿e dok³adne uwidocznienie stopnia rozwoju kr¹¿enia obocznego.
W klasycznym badaniu radiologicznym klatki piersiowej u dzieci starszych
stwierdza siê powiêkszenie sylwetki serca, szczególne w zakresie lewej komory.
Niekiedy, u starszego dziecka widoczne s¹ ubytki kostne na dolnych obrysach
¿eber, tzw. �uzury�, spowodowane uciskiem nadmiernie rozwiniêtych têtnic miê-
dzy¿ebrowych, przez które odbywa siê kr¹¿enie oboczne. W elektrokardiogra-
mie widoczne s¹ cechy przeci¹¿enia i przerostu lewej komory.

2.5. Wskazania do leczenia operacyjnego

W przypadku koarktacji u niemowl¹t wskazania do pilnej interwencji chirur-
gicznej istniej¹ niemal zawsze i s¹ one podyktowane g³ównie narastaj¹cymi ob-
jawami niewydolno�ci kr¹¿enia, z niedotlenieniem dolnej czê�ci cia³a. Dodatko-
wo nale¿y braæ pod uwagê zagro¿enie potencjalnego domkniêcia siê przewodu
têtniczego Botalla, pomimo niemal rutynowo stosowanej prostaglandyny E1.
W przypadku koarktacji rozpoznanych po raz pierwszy u dzieci starszych i pa-
cjentów doros³ych, leczenie interwencyjne powinno byæ przeprowadzone w try-
bie planowym. Zabieg operacyjny powinien byæ wtedy przeprowadzony mo¿li-
wie jak najwcze�niej, w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków roz-
woju po operacji (16). Decyzjê o operacji podejmuje siê na podstawie oceny gra-
dientu ci�nienia têtniczego, tak¿e po wysi³ku oraz stopnia rozwoju nadci�nienia
têtniczego. Odwlekanie operacji w czasie wi¹¿e siê z ryzykiem rozwoju zmian
o charakterze mia¿d¿ycowym, ze zwapnieniem aorty w okolicy koarktacji i utr-
waleniem siê nadci�nienia têtniczego. Wykonywanie zabiegu u dzieci starszych
i chorych doros³ych jest zagro¿one mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia uci¹¿liwych krwa-
wieñ z nadmiernie rozwiniêtych naczyñ krwiono�nych kr¹¿enia obocznego oraz
trudniejszym do opanowania nadci�nieniem têtniczym (z udzia³em nadci�nienia
nerkowopochodnego), nie³atwym do obni¿enia tak¿e w odleg³ym okresie po za-
koñczonej sukcesem korekcji wady.

Niejednokrotnie podejmowane próby przezskórnego poszerzenia pierwotne-
go zwê¿enia aorty w okolicy cie�ni (zwê¿enia �natywnego�), czêsto z implan-
tacj¹ stentu wewn¹trzaortalnego, wobec ryzyka wyst¹pienia mo¿liwych do prze-
widzenia powik³añ, powinny odbywaæ siê z zabezpieczeniem w mo¿liwo�æ
wykonania natychmiastowej interwencji chirurgicznej (17).

2.6. Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne koarktacji aorty jako wady izolowanej, nie wymaga za-
zwyczaj zastosowania kr¹¿enia pozaustrojowego. Niekiedy, w sytuacjach szcze-
gólnych (wyj¹tkowo, u starszych pacjentów), stosuje siê kr¹¿enie pozaustrojo-
we w uk³adzie lewy przedsionek�aorta piersiowa lub lewy przedsionek�têtnica
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udowa, szczególnie gdy wymaga podwi¹zania zwapnia³y przewód têtniczy a tak¿e
kieruj¹c siê konieczno�ci¹ ochrony narz¹dów trzewnych lub wyeliminowania
ryzyka paraplegii.

Pacjent poddany jest typowemu znieczuleniu ogólnemu, dodatkowo stosuje siê
czasami dwie linie pomiaru krwawego ci�nienia têtniczego: na prawej têtnicy pro-
mieniowej i têtnicy udowej. Nie nale¿y zak³adaæ linii pomiaru ci�nienia po stronie
lewej (lewa koñczyna górna), ze wzglêdu na czêst¹ konieczno�æ zatrzymania prze-
p³ywu krwi w czasie zasadniczego etapu operacji. Jako dostêpu chirurgicznego
najczê�ciej u¿ywa siê tylnobocznej torakotomii lewostronnej przez IV przestrzeñ miê-
dzy¿ebrow¹. U³o¿enie chorego na prawym boku, z dodatkowym wa³kiem w okoli-
cy prawej ³opatki, u³atwia ekspozycjê aorty w okolicy cie�ni. W przypadku obecno-
�ci wad wewn¹trzsercowych towarzysz¹cych koarktacji, jako dostêpu chirurgiczne-
go u¿ywa siê sternotomii po�rodkowej, co umo¿liwia pe³n¹ korekcjê jednoetapow¹
(18, 19). Wa¿nym etapem operacji jest wypreparowanie i zamkniêcie przewodu
têtniczego Botalla oraz dok³adne uwolnienie s¹siaduj¹cej czê�ci ³uku aorty, najczê-
�ciej wraz z têtnic¹ szyjn¹ lew¹ i têtnic kr¹¿enia obocznego, co u³atwia ich precy-
zyjne zamkniêcie na czas operacji. W okolicy tej przebiegaj¹ wa¿ne struktury ana-
tomiczne: nerwy � b³êdny i krtaniowy wsteczny oraz przewód piersiowy a w pobli-
¿u, na powierzchni worka osierdziowego, tak¿e nerw przeponowy.

Nale¿y zawsze pamiêtaæ o ryzyku niedokrwienia obszaru zaopatrywanego
przez têtnicê rdzeniow¹ przedni¹. Adamkiewicz (krakowski uczony) nada³ jej
nazwê arteria magna spinalis w 1881 r. Odkry³ on nieregularno�æ i asymetriê
w uk³adzie naczyñ rdzenia pacierzowego oraz zaopatrywanie ukrwienia dolnych
2/3 rdzenia poprzez dop³yw têtnicy korzonkowej (arteria radicularis magna),
zwyczajowo od nazwiska jej odkrywcy zwanej têtnic¹ Adamkiewicza (20),
najczê�ciej (w 60%) odchodz¹cej od aorty na wysoko�ci Th9�Th12. Przerwanie
zatem, a priori upo�ledzonego przep³ywu krwi w dolnej czê�ci aorty piersiowej
w fazie klemowania operowanego miejsca, mo¿e pozbawiæ rdzeñ krêgowy ¿y-
ciodajnego ukrwienia, prowadz¹c do trwa³ego uszkodzenia*. Z tego powodu, tak-
¿e podwi¹zywanie naczyñ obocznych ogranicza siê do tych tylko, które s¹ nie-
zbêdne dla uzyskania mobilno�ci okolicy koarktacji. Wynika to z faktu, i¿ ok.
0,5% chorych z t¹ wad¹ nie ma zachowanej ci¹g³o�ci têtnicy krêgowej przedniej
w odcinku piersiowym Th 5�6. Wówczas podwi¹zanie bocznic poni¿ej zwê¿e-
nia, ogranicza nap³yw do nieparzystej têtnicy rdzeniowej przedniej, co równie¿
mo¿e doprowadziæ do niedokrwienia rdzenia z pooperacyjn¹ paraplegi¹ (21). Czas
zaklemowania aorty w trakcie zabiegu powinien byæ mo¿liwie najkrótszy, cho-
cia¿ spotyka siê opinie, ¿e nie tyle czas zaklemowania decyduje o fatalnym po-
wik³aniu tego typu ale g³ównie niekorzystne unaczynienie rdzenia.

Otwarcie op³ucnej �ciennej w okolicy têtnicy podobojczykowej lewej wi¹¿e
siê z ryzykiem uszkodzenia przewodu piersiowego i wyst¹pienia uci¹¿liwego po-
operacyjnego ch³onkotoku.
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Po korekcji wady klatkê piersiow¹ zamyka siê typowo z pozostawieniem
drenu i szczególnie u dzieci starszych i chorych doros³ych, dodatkowego dreni-
ka dla doop³ucnowego podawania leków przeciwbólowych o dzia³aniu miejsco-
wym (np. Bupivacaina) Rutynowe zamkniêcie op³ucnej �ciennej nad okolic¹
cie�ni ogranicza ryzyko wyst¹pienia zrostów obejmuj¹cych aortê. Zawsze jed-
nak, w przypadku operacji restenozy po koarktacji, nale¿y liczyæ siê z ryzykiem
wyst¹pienia trudnych do odpreparowania zrostów op³ucnowych. Czêsto obejmuj¹
one tak¿e p³uco, co mo¿e doprowadziæ do jego przypadkowego uszkodzenia. Nie-
kiedy obecno�æ litych zrostów w jamie op³ucnej oraz zro�niêtych ¿eber mo¿e
wymagaæ usuniêcia ¿ebra przy powtórnej operacji (22).

2.6.1. Techniki chirurgiczne:

2.6.1.1. Wyciêcie zwê¿enia i zespolenie aorty bezpo�rednio koniec-do-koñca

Operacja, zastosowana po raz pierwszy przez Crafoorda w 1945 r. polega na
wyciêciu zwê¿onego odcinka i zespoleniu aorty sposobem koniec-do-koñca. Wy-
maga ona dobrej mobilizacji d³u¿szego odcinka aorty, zarówno powy¿ej, jak te¿
poni¿ej cie�ni. Zespolenie po³owy obwodu aorty (czê�ci tylnej) wykonuje siê szwem
ci¹g³ym, pozosta³¹ czê�æ (przedni¹) zespala siê szwami pojedynczymi. Postêpo-
wanie takie nie powoduje istotnego wyd³u¿enia czasu trwania zabiegu a równo-
cze�nie zapobiega restenozie i umo¿liwia prawid³owy wzrost aorty (ryc. 7a, 7b).

Ryc. 7. Wyciêcie cie�ni aorty z zespoleniem �koniec-do-koñca�: a) wyciê-
cie zwê¿onego odcinka po podwi¹zaniu i odciêciu przewodu têtniczego;
b) bezpo�rednie zespolenie aorty: �ciana tylna zszywana szwem ci¹g³ym, �cia-

na przednia szwami pojedynczymi

2.6.1.2. Wyciêcie zwê¿enia z uzupe³nieniem wstawk¹ z protezy naczyniowej

Metoda ta stosowana jest wtedy, gdy zwê¿ony odcinek wymagaj¹cy wyciê-
cia jest d³ugi a pe³na mobilizacja aorty celem jej bezpo�redniego zespolenia nie-
mo¿liwa. Do uzupe³nienia wyciêtego odcinka wykorzystuje siê protezê naczynio-

a b

Zwê¿enie cie�ni aorty
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2.6.1.3. Plastyka zwê¿onego odcinka cie�ni aorty z wykorzystaniem
³aty z tworzywa sztucznego

Technika ta, zapocz¹tkowana przez Vosschulte�a w 1957 r., polega na posze-
rzeniu ³at¹ z tworzywa sztucznego przedniej �ciany aorty w miejscu koarktacji, po
uprzednim wyciêciu przeszkody w �wietle naczynia. £ata u¿ywana do tego typu
operacji wycinana jest w kszta³cie owala lub muszli i wszywana szwem ci¹g³ym.
Stosuje siê sztuczny materia³, najczê�ciej Gore-Tex�, przeznaczony do modelo-
wania ³at, b¹d� te¿ wycina siê muszelkowat¹ ³atê z protezy naczyniowej. G³ówn¹

wad¹ tej metody jest pozostawienie wadliwej tkanki
w zakresie tylnej �ciany aorty, co mo¿e prowadziæ
do jej rozwarstwienia, tak¿e w odleg³ym okresie po
operacji. Technika ta jest chêtnie stosowana podczas
wtórnych interwencji w okolicy cie�ni aorty, tj. pla-
styki restenozy (ryc. 9).

Ryc. 9. Plastyka zwê¿onego odcinka cie�ni aorty z wykorzysta-
niem ³aty z tworzywa sztucznego

Ryc. 8. Wszycie protezy naczyniowej w miejsce wyciêtego
zwê¿onego odcinka cie�ni aorty (zobrazowano rzadziej obec-
nie stosowan¹ protezê z dzianiny dakronowej)

w¹ o odpowiednio dobranej �rednicy, wszywan¹
szwem ci¹g³ym (ryc. 8). Ostatnio najczê�ciej sto-
sowanym materia³em jest Gore-Tex�.

2.6.1.4. Poszerzenie zwê¿onego odcinka z wykorzystaniem ³aty z uszypu³owanej
w³asnej têtnicy podobojczykowej (ang. subclavian flap angioplasty)

Têtnica podobojczykowa lewa zosta³a u¿yta do plastyki cie�ni aorty przez
Waldhausena i Nahrwolda w 1966 r. Metoda ta jest zalecana w przypadku no-
worodków i niemowl¹t a jej g³ówn¹ zalet¹ jest wykorzystanie w³asnej, ¿ywej i ro-
sn¹cej wraz ze wzrostem dziecka ³aty. Wymaga ona rozleg³ego wypreparowania
têtnicy podobojczykowej a¿ do podzia³u na têtnicê krêgow¹ i piersiow¹ wewnêtrz-
n¹. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na obecny w tej okolicy przewód piersio-
wy, gdy¿ jego uszkodzenie mo¿e doprowadziæ do uci¹¿liwego ch³onkotoku.
W miejscu koarktacji przedni¹ �cianê aorty uzupe³nia siê uszypu³owanym p³a-
tem z rozciêtej têtnicy podobojczykowej (ryc. 10a, 10b). Wad¹ tej metody jest
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obserwowany niekiedy gorszy rozwój lewej koñczyny górnej u dzieci operowa-
nych w okresie niemowlêcym (23). Po�ród pó�nych powik³añ tej techniki,
wymienia siê tak¿e �zespó³ podkradania�, manifestuj¹cy siê bólami g³owy,
omdleniami, niedowidzeniem po³owiczym � jako efekt odwróconego przep³ywu
krwi w têtnicy krêgowej, daj¹cej z czasem jedno z g³ównych zasileñ do koñczy-
ny górnej lewej (24). W celu unikniêcia �zespo³u podkradania� proponuje siê jed-
noczasowe z technik¹ Waldhausena podwi¹zywanie têtnicy krêgowej. Takie roz-
wi¹zanie mo¿e mieæ równie¿ ujemne strony, w postaci zwiêkszenia dora�nego
ryzyka niedokrwienia koñczyny górnej, we wczesnym okresie pooperacyjnym.

2.6.1.5. Zespolenie omijaj¹ce cie�ñ � za pomoc¹ protezy naczyniowej

Technikê zespolenia omijaj¹cego stosuje siê bez konieczno�ci zamykania aorty
i rozleg³ego preparowania okolicy koarktacji. Ma to wa¿ne znaczenie szczegól-
nie u pacjentów starszych, tak¿e doros³ych oraz w przypadku pacjentów z reste-
noz¹ lub zwapnieniem �ciany aorty w miejscu koarktacji. Jest te¿ zalecane u dzieci
ze s³abo rozwiniêtym kr¹¿eniem obocznym. Za pomoc¹ protezy naczyniowej ³¹-
czy siê dystaln¹ czê�æ ³uku aorty lub têtnicê podobojczykow¹ lew¹, z aort¹ zstê-
puj¹c¹ poni¿ej zwê¿enia (ryc. 11). Zespolenie wykonywane jest z zastosowaniem
metody czê�ciowego zamkniêcia aorty przy u¿yciu bocznego (stycznego) klemu.
Zachowanie przep³ywu w aorcie w czasie zabiegu, zapewnia pe³ne bezpieczeñ-
stwo i ochronê rdzenia krêgowego przed niedokrwieniem.

Ryc. 10. Plastyka zwê¿onego odcinka cie�ni
aorty z wykorzystaniem ³aty z w³asnej uszypu-
³owanej têtnicy podobojczykowej lewej (tech-
nika � subclavian flap angioplasty): a) pod³u¿-
ne naciêcie �ciany aorty w okolicy cie�ni oraz
têtnicy podobojczykowej lewej po jej uprzed-
nim podwi¹zaniu i odciêciu poni¿ej odej�cia
têtnicy krêgowej lewej; b) wszycie odwróco-
nej i uszypu³owanej ³aty z têtnicy podobojczy-
kowej w obszar cie�ni

a) b)

Ryc. 11. Zespolenie omijaj¹ce zwê¿ony odcinek cie�ni aorty
z zastosowaniem protezy naczyniowej � bli¿szy koniec protezy
zespalany jest w okolicy odej�cia têtnicy podobojczykowej
lewej lub te¿ z jej pocz¹tkowym odcinkiem, dalszy � z aort¹
zstêpuj¹c¹ poni¿ej zwê¿enia

Zwê¿enie cie�ni aorty
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2.6.1.6. Techniki alternatywne

Zastosowanie homograftu, jako materia³u do rekonstrukcji aorty w miejscu
koarktacji, zosta³o zapocz¹tkowane przez Grossa w 1951 r. Mo¿liwe jest wszycie
zarówno ³aty homograftowej, jak te¿ homogennego naczynia o pe³nym obwodzie.
Sposób przygotowania homograftów jest dowolny, natomiast najpopularniejsz¹
metod¹ przechowywania tkanek jest obecnie technika g³êbokiego mro¿enia, w tem-
peraturze ciek³ego azotu. Postêpowanie takie zapewnia, jako jedyny z dotychczas
znanych sposobów, zachowanie (nawet po wieloletnim okresie przechowywania)
¿ywych fibroblastów w �cianie naczynia po jego odpowiednim rozmro¿eniu i przy-
gotowaniu do wszczepienia w czasie operacji. Zastosowanie materia³u homogen-
nego poprawia parametry przep³ywu w aorcie, zmniejsza ryzyko hemolizy w po-
równaniu do ³at sztucznych. Metoda ta ma jednak wielu przeciwników, z uwagi
na czêsto obserwowane wapnienie homograftu i s¹siaduj¹cego z nim odcinka aorty.

2.6.2. Prowadzenie pooperacyjne

Powszechnie przyjmuje siê, ¿e czas zamkniêcia aorty nie przekraczaj¹cy
45 minut jest bezpieczny, tak¿e dla kory nerkowej i mikrokr¹¿enia trzewnego.
Pacjent ju¿ w trakcie operacji, we wczesnym okresie po odklemowaniu aorty, czê-
sto wymaga dodatkowego wype³nienia ³o¿yska naczyniowego z powodu istot-
nego hemodynamicznie spadku ci�nienia krwi. Wynika to z faktu obni¿onego
oporu naczyniowego, w efekcie ucieczki krwi kr¹¿¹cej do wcze�niej �niedostêp-
nego� ³o¿yska naczyniowego dolnej czê�ci cia³a, nie przygotowanego do kr¹¿e-
nia w warunkach pe³nego wype³nienia i pod ci�nieniem fizjologicznym. Dba³o�æ
o wype³nienie ³o¿yska naczyniowego umo¿liwia pewniejsz¹ stabilizacjê hemo-
dynamiczn¹ pacjenta i dodatkowo zapobiega hypoperfuzji trzewnej (25).

W pó�niejszym okresie pooperacyjnym jednym z wa¿niejszych problemów
jest nadci�nienie têtnicze, trudniejsze do opanowania szczególnie w przypadku
korekcji wady u starszych chorych, w tym tak¿e u dzieci operowanych powy¿ej
5 roku ¿ycia. Za przyczynê tego zjawiska przyjmuje siê nadmiern¹ aktywacjê
uk³adu wspó³czulnego i uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron a tak¿e nadwra¿-
liwo�æ baroreceptorów obwodowych lub/i receptorów andrenergicznych na wy-
dzielane aminy katecholowe z kory nadnerczy (26). Nadci�nienie po operacji ko-
arktacji wymaga intensywnego leczenia, z zastosowaniem wlewu nitroprusydku
sodu lub nitrogliceryny i propranololu. W pó�niejszym okresie najczê�ciej po-
dawane s¹ inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê.

Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk
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2.7. Wyniki

We wczesnym okresie po operacji mo¿liwym powik³aniem jest krwawienie
z miejsca zespolenia zaopatrywanej koarktacji lub naruszonego kr¹¿enia obocz-
nego. Dodatkowo sk³onno�æ do krwawieñ wynika z czêsto wystêpuj¹cych incy-
dentów nadci�nienia têtniczego oraz niedojrza³o�ci uk³adu hemostazy (ma³op³yt-
kowo�æ), przy upo�ledzonej funkcji w¹troby u noworodków (25).

Pooperacyjne bóle brzucha, czêsto przebiegaj¹ce z objawami niedro¿no�ci po-
ra¿ennej, wynikaj¹ ze stanu zapalnego drobnych têtnic trzewnych (27). Bezpo�redni
zwi¹zek przyczynowy z niedro¿no�ci¹ pora¿enn¹ ma tak¿e okres ostrego upo�le-
dzenia perfuzji trzewnej podczas zaklemowania aorty ze wszystkimi jej konsekwen-
cjami. Leczenie jest najczê�ciej objawowe, polega g³ównie na opanowaniu nad-
ci�nienia i aktywnej antybiotykoterapii. W skrajnych przypadkach pacjent z powi-
k³aniem brzusznym po operacji koarktacji, mo¿e wymagaæ laparotomii.

Uszkodzenie rdzenia z paraplegi¹ jest najgro�niejszym z powik³añ po lecze-
niu chirurgicznym zwê¿enia cie�ni aorty. Czêsto�æ wystêpowania tego powik³a-
nia w materiale Kirklina i Barratt-Boyesa, wynosi 0,4% (dwóch chorych na 547
operowanych). Odleg³ym nastêpstwem paraplegii jest niedow³ad spastyczny koñ-
czyn dolnych.

Restenoza po koarktacji polega na ponownym zwê¿eniu operowanego odcinka
aorty. Najrzadziej wystêpuje po operacji polegaj¹cej na zespoleniu aorty koniec-
-do-koñca, za� najczê�ciej w metodzie Vosschulte�a (28). �redni¹ czêsto�æ tego
powik³ania ocenia siê na ok. 8%, przy czym wznowa zwê¿enia czê�ciej spoty-
kana jest po operacji w okresie noworodkowym i wczesnego niemowlêctwa, nie-
zale¿nie od stosowanej techniki.

�miertelno�æ pooperacyjna i szpitalna u pacjentów operowanych planowo jest
niewielka, bliska zeru (28). Wzrasta znacznie do warto�ci rzêdu od kilku do kil-
kunastu procent w zespole koarktacyjnym, kiedy zwê¿eniu cie�ni towarzyszy ubytek
przegrody miêdzykomorowej i dro¿ny przewód têtniczy oraz u wszystkich niemow-
l¹t operowanych ze wskazañ ¿yciowych, w ciê¿kiej niewydolno�ci kr¹¿enia (29).
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